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ŞCOLILE NORMALE PRIMARE 
(din iniţiativă pacticulara) 

___ O pagină din istoria învățământului pedagogic din România 

INTRODUCERE 

Indemnul spre organizurea învăţământului pedagogic la noi în 

țară, depăşeşte prevederile legii Instrucțiunii Publice din 1864, 

care prin articolul 344 dispune următoarele : 
«In oraşele unde vor fi mai multe şcoale primare urbane, con- 

siliul permanent va, determina una dintrânsele, care va servi de . 
şcoală primară normală». 

In mintea legiutorului dela 1864 nu era clară ideia organi- 

zării şcoalelor normale primare, căci prin unt. 343 se dispunea 

că: „Nu se vor putea primi învăţători în sate, decât cei care 

vor justifica, că au trecut cursurile prevăzute prin art. 82“. 
“Tar prin art 32 se prevedeau următoarele materii obligatorii 

în cursul primar : „Cetirea, scrierea. catehismul, notiuni de higienă, 
de gramalică, de geografie, de istvria ţării, de dreptul administrativ 
alțării, cele patru lucrări de aritmetică, sistema legală a măsurilor 
şi a greutăților“. 

Deci, pentre u fi numit învăţător se cerea, cunoştinţa a 4 clase 

primare. lar în caz dacă una din şcolile primare urbane din ora- 

şele cu mai multe şcoli primare, se clasă de şcoală primară 

normală, art, 345 din legea dela 1864 mai cerea: 
„In acest caz consiliul permanent va elabora o programă spe- 

cială, care va cuprinde şi noțizu: de agricultură şi de arta vete- 
rinară“. 

Pe cât ştim această prevedere a legii (art. 345) nu s'a realizat 

niciodată, ca iniţiativă a consiliului permanent, căci nu găsim 

nicăirea elaborat un program special pentru vre-o şcoală primară 

normală de băeţi, care se cuprindă nofiuni de agricultură şi de 

arlă veterinară.
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Se nesocotea în primul loc educația pedagogică a viitorilor can- 
didaţi de învăţători, căci nu se prevedea nicăiri ca obligatoriu 
învăţământul Pedagogiei şi Didacticei şi nici art. 32 nici art, 345 
nu-l cerea cuiva. | 

In mintea, legiuitorului dela 1864, învăţământul pedagogiei şi 
didacticei era rezervat să se predea în conferințele bianuale, or- 
ganizate prin ar, 349 din lege: 

„De două ori pe an, şi anume la începutul lui Iunie şi la în- 
ceputul lui Septembrie, subrevizorul va aduna în conferinţă la o şcoală comunală cea mai centrală, pe toţi învăţăţorii sătești din 
circumscripţia sa. 

„Aceste conferinţe vor ţinea cel puţin câte 3 săptămăni“. 
„Subrevizorul va ținea încă un mic curs de Pedagogie şi di- 

dacică“. 
lată, pe saina cui se lăsa învăţământul pedagogiei, după li- 

tera legii din 1864! 
Şi din cine se recrutau subrevizorii ? Art. 355 ne zice: „Nu 

se vor putea numi subrevizori decât cei ce vor Justifica că posed 
„ cunoştinţele claselor primare“, 

Cum dar în şcoalele primare nu se învăţa, fedagogia nici di- 
dactica, subrevizorul nu putea să predea ceia ce nu ştia, şi dar 
prevederea, legii a rămas literă moartă, 

Legea, din 1864, nu prevedea nici cât de fapt se preda la 
şcoala preparandială din Iaş:, (azi Şcoala Normală „Vasile Lupu“) 
care pe la 1864, avea acest program : „Religia, Gramatica română 
cu metoda ei, Aritmetica cu metoda ei, Fizica cu meloda ei, Cos- 
nografia cu metoda ei, Agronontia, Pedagogia cu aplicațiuni în 
clase, Caligrafia, desemnul, muzica vocală şi gimnastica“. (Colec- 
ţia, de legi de C. Lascar Şi IL. Bibiri, 1899). 

lar în şcoalele centrale de fete din Bucureşti şi Craiova, 
pe care legea din 1864 le găseşte fiinţând cu organismul lor şi 
programele lor se prevedeau tot pe anul 1864 următoărele pentru 
clasa V com/limentară : 

„In clasa V elevele şi mai ales cele destinate a deveni insti- tutrice vor asculta un curs de Pedagogie cu toate auxiliarele ne- cesaie“, 
De ce legea dela 1864 părăsia în mod aşa de vădit; pregăti- 

rea pedagogică a învăţătorilor ? 
Răspuusul îl găsim în aniebroeclul de lege al învăţământu- 

lui preparat în 1863 de o comisie compusă din d-nii: V. Boe- 
rescu, Gh. Costaforu, Creţescu şi Bozianu. 

3) 

a
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Antreproectul e lucrat de V. Boerescu şi este precedat de 

"o lungă expunere de motive, în care se ating toata chestiile de 

învățământ. Vorbind de recrutarea învățăturilor, V. Boerescu 
zice că şcoalele normale sunt de prisos „căci arta de a instrui 

pe aiţii nu se învaţă ca o meserie“ (pag. XII). Şi de şi în an- 

teproect se organizau un fel de şcoli porma/e comunale, câte una 

în fiecare ocol de eparhie episcopală cu curs de 3 ani, în care 
să se primească numai fii de săteni şi de meseriaşi, având şi o 

grădină nentru experienţe practice, cu credinţă că numai săfea- 
nul este cel mai bun învățător pentru sătean, totuşi legiuitorul 

din 1864, ministrul N. Creţulescu, n'a ţinut samă de aceste de- 

ziderate şi a, lăsat pregătirea pedagogică a învățătorului pe seama 

experienţii lui proprii şi pe sama îndrumărilor lipsite de orien- 

tare ale subrevizorilor tot aşa de slab pregătiţi ca şi învățătorii, 

Ministrul din 1864, N. Creţulescu, ma ţinut samă nici de 
alte anteproecte şi rapoarte ca cel din 1859, elaborat de eforia 

şcoalelor şi înaintat domnului cu proectul de budget. pe 1860. In 

acel raport se spuneau următoarele pentru pregătirea pedago- 

gică a învăţătorilor: 

„Spre a ca învăţăturii primare toată desvoltarea şi perfec- 
ţiunea, eforia a crezut de neapărată necesitate de a înfiinţa 
şcoale normale pentru prepararea şi formarea de institutori buni 
pentru şcoalele primare. Spre acest scop Sau instituit 4 şcoale 
normale, care după ideia dată de Ministru al Cultelor şi In- 
strucţianii, Publice, se vor aşeza, pe la locurile pe unde. se află 
seminarii de clerici, ca să, poată, şi aceştia lua parte la învăţă- 
turile ce se vor propune înr 'ansele ; prin urmare una din aceste 
şcoale va fi în Capitala ţării, a doua la Râmnidul-Vâicii, a treia, 
la Curtea.de- „Argeş şi a patra la Buzeu. (Dos. Min. de Culte 
No. Il pe 1860). 

Dar cea mai mare nesocotire a legiuitorului din 1864 a fost 

că n'a pus în lege singura şeoală normală, care exista pe atunci 

în ţară, şcoala preparandială din laşi, organizată încă din 1855, 

cu profesori de pedagogie ca Anton Velini, Titu Maiorescu, cu 

un curs de 2 ani şi care putea sluji de modei legiuitorului 

din 1864. 

*% 
Xe 

Legea din 1864 urma să se pue în aplicare cu începutul anu- 

lui şcolar 1865 (art 418 şi cel din urmă). . 
In vederea aplicării lezii, consiliul permanent de instrucţiune,
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opinase încă dela 1 lulie «<a se înfiinţa în Capitală chiar cu în- 

ceperea anului şcolar viitoriu o şcoală preparatorie de institu- - 
tori normali“, 

Pe baza acestei încheeri a consiliului permanent de instrucţie, 

ministrul de pe vremuri, D. Cariagdi supune un referat supt 

No. 25.240 din 27 Iulie același an, către consiliul de miniştri, 
în care aşterne planul organizării unei asemenea şcoli normale, 
prevăzând şi budgetul de cheltueli. 

Acest referat cuprinde 7 considerente generale și anume: 1) 
marea însemnătate a instrucţiunii poporului; 2) starea tristă a 
şcoalelor primare rurale; 3) slaba pregătire a corpului de invă- 
ţători săteşti şi puţina lor capacitate didactică; 4) cât timp va 
dăinui această recrutare de învăţători aleşi la voia întâmplării 
nu se vor putea scoate şcolile rurale din starea, lor cam proastă. 
5) Legea, din 1864 prin art. 344, cere înfiinţasea de școli pri- 
mare normale pentru formarea învăţătorilor; 6) «considerând că 
asemenea, şeoale nu se pot înfiinţa pănă ce mai întăiu. nu vom 
avea învăţători anume formaţi pentru aceste şcoli normale, in- 
stitutorii de astăzi fiind ei însăşi puţin capabili atât în respectul 
cunoştintelor cât şi mai ales în respectul artei de a învăţa». 
7) Incheerea, consiliului permanent dela 1 Iulie 1865 pentru în- 
fiinţarea unei asemenea şcoli normale. 

La 16 August 1865, consiliul de miniştri pune rezoluţia pe acest 
referat: «se va, prevedea în budgetul anului viitor, cână se va 
şi forma şcoala în chestie. Cu adresa No. 1611 din 19 August 
1865 se prezintă la ministerul instrucției încheerea, consiliului de 
miniștri, iscălită de N. Creţulsecu. 

lată cum organiza D. Cariagdi prima şcoală normală, de 
stat, potrivit art. 344 din legea instruţiunii din 1864. Şcoala va 
avea, 120 elevi, recrutaţi dintre absolvenţii a 4 clase gimnaziale 
sau seminariale, 

| Elevii vor fi bursieri interni. 
Cursul va fi de 3 ani, dintre care cel din urmă consacrat 

la practica învățământului şi agronomie, 
Pentru plata personalului şi a materialului se vor prevedea 

- în budget 203,400 lei vechi, plus 20,000 lei cheltueli de instalare. 
Iată distribuirea, pe articole a sumelor budgetare : 

"1. Director şi profesorii de Pedagogie, Istorie, 
Geografie şi L. Română , , . . . . . 94000 lei. 

—
 

-



| = 

2. Profesorii de Matematici, Naturale, Veterinărie, 
Agronomie şi Franceză . . . . . . . 28.800 lei 

3, Hrana a, 120 elevi şi personalul . . . . 50.000 , 
4. Haine şi cărţi pentru 120 elevi . . . . 48000, 
5. Incălzit, spălat şi iluminat . . . . . . 14.000 „ 
6. Chirie  .. 12,000 , 
7. Doctor şi medicamente . . . . . . . 6,000 „ 
8. kconomul . . . ea 8.600 j 

9. Servitor, portar, bucătar . . . . . . . 9.000, 

10. Profesor de muzică . . . . . . . . . 38600 

11. Profesor de desa . . . . . „8.6000 
| Total . 903400, 

Vine anul 1866. Evenimentele politice au întârziat imediata 

realizare a acestui plan de organizare a şcoalei normaie. Nevoia, 

însă a îndrumării învăţământului pe o cale mai bună din ce în 

ce îşi făcea drumul şi noua, schimbare adusă la cârma ţării, ve- 

nirea în scaun a tânărului domn Carol I, a făcut ca lucrurile să 

ia o nouă întorsătură. , | 

Starea precară a finanţelor ţării din anul 1865—1866 au îm- 

pedecat putinţa realizării ideii din 1865. Atunci însuşi Domnul 

dispune a da un mare ajutor din caseta sa personală, peniru 

grăbirea deschiderii unei şcoli normale, iar cetăţenii fruntaşi, 

patrioţi, încercaţi, scriitori şi oameni de elită se adunară şi se 

constituiră în societate pe ziua de 8 Noembrie 1866. 

Era, timpul ca la o epocă de o aşa mare reparare politică, 

să vină şi conwmerarea tuturor forţelor ţării în refararea cultu- 

rală a straturilor de jos prin recrutarea de învăţători mai bine 

pregătiţi pentru cariera lor didactică. | 

In atmosfera politică a oamenilor noştri de stat; plutia ideia 

că de oarece statul s'a aşezat pe baze constituţionale în 1866, 

urma, că şi poporul, de la care emanau toate puterile în stat să 

fie educat spre a face uz de aceste drepturi constituţionale. Şi 

în această atmosferă găsim grupaţi bărbaţi ca: Eliade Rădulescu, 

Gr. Sc. Rosetti, V. A. Ureche, P. Poenariu, Alex. Papiu Ilarian, 

C. Esarcu, P. Grădişteanu, Gh. Sion, Gh. Misail, Manu, Străjescu 

şi alţii, care pun bazele societăţii pentru învăţătura poporului 

Român, cu sucursale în județe. 

Papta din Bucureşti a avut răsunet mare în judeţe, mai ales 

în Muntenia, unde nevoia de şcoli normale se simţea mai tare, 

căci era o populaţie mai deasă, mai bogată, apoi erau școli rurale 

mai multe, pe când în Moldova şcoala de la Trei Erarhi, înfiin-
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ţată, încă din 1828 putuse satisface nevoile învăţământului  pri- 
mar — mai ales urban—că nu se observă o contra mişcare de cât 
în câteva oraşe, ca Iaşi, Bârlad, Focşani, Piatra, păstrându-și 
la laşi, caracterul filantropic,' la Bârlad pe cel cultural, pe' 
când în Piatra şi Focşani dânsele a fost de scurță durată: 

„Sunt momente, zice C. Esarcu în discursul său inaugural la 8 Noembrie 1866, când idei vagi plutesc pe deasupra socie- tăţilor, precum ceața deasupra pământului. Cât timp vântul îm- pinge această ceaţă pe şesul câmpiilor, nu e decât abur fără formă. Intâlnească o colină ; colina atrage aburul, îl condensează şi-l face nour, şi apa care se revarsă din el formează în vale ploaea, care străbate câmpia sau socie/atea şi care se numește Danubiul sa o mare instituțiunei. | 
Prima, sorginte a marii noastre instituţiuni sunt acele idei vagi, care se preumblă pe deasupra societăţii. Acei ce le-au dat 

o formă pipăită acestor idei vagi sunt ca colinele ce au con- densat elementele răspândite în atmosfera socială în care trăesc, 
Supt o asemenea atmosferă prielnică organizării şi desvol- tării învăţământului pedagogic, fireşte că şi miniştrii de pe vre- muri au găsit îmboldul activării deschiderii şcoalei normale în Bucureşti. 

Şi în adevăr în 1867 Oct, 17, fiind ministru D. Gusti, găsim că se înaintează sub No. 10978, următorul referat la Domn pen- tru deschiderea, primei şcoale Normale, în care cetim: 
«Nu vom avea, şcoli bune sătești de cât cu condiţia de a avea mai întâiu învățători capabili şi la înălțimea chemării lor Convins de acest adevăr Şi în vedere având că snstitulul Vasile Lupu din Iaşi nu Poate da de cât un număr cu totul restrâns de învățători rurali. Măria ta doreşti ca cu o zi mai înainte să se organizeze în Bucureşti o şcoală preparatoare, în care să se admită un număr de candidaţi de învăţători, luaţi din fiecare. judeţ care să faciliteze apoi neintârziata, realizare a acelor vii dorinţi a Măriei tale: «înmulţirea şi îmbunătăţire şcoalelor să- tești, care să dea, lamină, iubirea de patrie şi cunoştinţa dato- riilor în cele mai departate colţuri ale țării, ! „Pentru pregătirea lucrurilor necesare la imediata organizare a şcoalei, şi pentru care Măria Ta în dorinţa realizărei ei neîn- “târziate, ai proms! chiar însemnate ajutoare din caseta, privată : a Măriei 'Tale, subsemnatul viu cu ce! mai profund respect a supune la aprobarea Şi subsemnarea, Măriei Tale alăturatul proiect de decret pentru chemarea unei comisiuni compusă supt preşe- denţia, subsemnatului din d-nii d-ri Davila, C. Exarcu, licen ţiatul “Gr. Ştefănescu, Aug. Treb, Laurian, decanul Facultâtei de litere Si V. A. Ureche. ă 

I
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Tânărul Domn aprobă acest decret cu No. 1510. Peste o 

lună, în ziua de 24 Noembrie, Mercuri, se deschidea cu deosebită 

solemnitate cursurile şcoalei Normale din Bucureşti, numită de 

atunci Carol I, în casele Cornescu, cum ne spune pe scurt refe- 

ratul Ministrului de culte D. Gusti din 23 Noembrie 1867 supt 

No. 12830, cătră Măria Sa Domnul «şi astfel astăzi 22 Noem- 

brie, Mercuri, institutul pedagogic s'au inaugurat şi sfinţit, are 
peste 70 de elevi şi în curând mulţemită şi mijloacelor ce a a- 

cordat generositatea Majestăţei Voastre, va fi în complectul ei de 
150 candidaţi. 

Şcoala s'a deschis cu aceşti profesori, admişi de Domn prin 
decretul din 23 Noembrie 1867 supt No. 1737. 

I. Massim, . 
I. Beiu, pentru clasele de aplicaţie şi pretect de studii. 
1. Cartu, pentru Muzica vocala, 
Dr. Negură pentru Higienă, 
I. Ionescu (dela Bra), pentru Agronomie. 
C. Esarcu pentru Şt. Naturale. 
losif Naniescu arhimandrit pentru Religie. 
Popovici pentru Istorie şi Geografie. 
Eustațiu pentru Matemateci, 
C. Stăncescu pentru Desen. 
R. Ştefănescu pentru Caligrafie. 

" Moceanu pentru gimnastică, 

* 

+ + 

Am stăruit asupra acestor lucruri, pentru că începutul sco- 

Jilor normale, azi în neființă, ce voiu avea de studiat, se leagă 

cu mişcarea, începută la Bucureşti. 

Societatea pentru învăţătura poporului Român din Capitală a 

găsit răsunet pentru înfiinţarea de şcoli normale în următoarele 

oraşe: Ploeşti, (1868) Focşani (1870) Birlad, (1870) iar la /aşs, 

unde exista deja şcoala preparandială Vasile Lupu, societatea s'a 

oprit îna da ajutoare de haine şi cărţi copiilor saraci din şcolile 

statului. 

Comunele şi judeţele nau rămas indiferente la această miş- 

care culturală, ci au ajutat cu sume însemnate iniţiativa socie- 

tăţii, sau pe unde nu sau putut înjsheba asemenea societăti, 

ele au luat iniţiativa înfiinţării unor asemene şcoli.
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Următoarele judeţe au înfiinţat şcoli normale : 
Romanați 1868; Dolj 1870; Gorj 1872; Teleorman 1874; 

Mehedinţi 1877. 

Școala Centrală din Bolgrad. 
(1858—1878) 

Inainte de a intra în tratarea istoricului şcolilor normale 
propriu zise, e bine să amintim în scurt despre şcoala centrală 

„din Bolgrad, care de şi n'a avut caracterul unei şcoli- normale, 
a îndeplinit un rol cultural în părţile cedate Moldovei prin trac. 
tatul de Paris. 

Sub ocârmuirea caimacamului N. Vogoride se dădu un hrisov or- 
ganizator învățăturilor publice âin părţile de jos ale Basarabiei. Po- 
trivit acestui hrisov se înfiinţă în Bolgrad un liceu complect cu 7 
clase, cu un personal didactice şi administrativ, care se urca în 
1870 la 13 persoane, cu obiecte de studii ce se predau în limba 
română şi bulgară, cu un internat pentru elevii scăpătaţi, cu o 
tipografie de cărţi ; toate acestea făcute înt”un scop prea pa- 
triotic, căci în tot timpul duratei sale de 20 de ani a împrăş- 
tiat lumina în tinerimea română, şi bulgară din Basarabia de jos. 

Pentru întimpinarea, cheltuelilor cu dceastă şcoală centrală 
se prevăzură următoarele venituri provenind din arenda moșiei 
Kişilia Mare, lacuri, crâșme săteşti și legate. In 1869 totalul 
acestor venituri se urca la 180652 lei vechi, bani 42, deduse 
astfel : de pe lacuri 102.449. (Chitai, Catlabuga, Beleu, Cartal Ca- 
hul şi lalpuk); De pe crâşme 20.147; Moşia, Kişilia Mare 21.176 ; 
Donaţia lui Nec. şi Vas. Parus de 1000 galbeni. 

Nu e fără interes a şti Și populaţia atât a oraşului Bolgrad, 
cât şi a judeţului cu acelaşi nume, după statisticile culese din 
dosare. Oraşul Bolgrad avea, în, 1869—1870, un număr de 1250 
familii de bulgari, iar după statistica, prefecturei populatia ora- 
Şului ar fi fost de 1297 familii, din care 100 români, 597 de- 
cieni şi 600 bulgari. Pentru această populație “erau următoarele 
şcoli în Bolgrad: 1 şcoală centrală de băeţi cu 7 clase, 1 şcoală 
primară de băeţi cu 3 clase, 1 şcoală primară de fete cu 3 clase, 
2 şooli sucursale de băeţi şi de fete cu câte o clasă, o şcoală 
centrală de fete cu trei clase. 'Total 499 elevi, din care 381, 
băeți şi 111 fete. 
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Judeţul Bolgrad enumera în 1869—70, 7298 familii, din care 

3619 în plasa Ismail cu 21 comune, şi 3679 în plasa Cahul-Prut 

cu 49 comune ; din aceştia după naţionalitate erau 3037 români, 

1154 decieni, 3377 bulgari, 152 arnăuţi, 69 ruşi etc. 

Pentru toate acestea, populaţii serveau 43 şcoli, cu 76 clase, 

cu 1118 elevi şi 157 eleve. ” 
Administraţia publică a şcolilor şi mai ales a veniturilor 

şcoalei centrale era lăsată unui comitet de 3, prefectul judeţului: 

fiind preşedinte de arept, potrivit paragrafului 3 art. 11 din hri- 

sovu! lui Vogoride. Puterile comitetului şcolar erau pe 3 ani şi se 

alegeau cu vot de cei 74 delegaţi ai comunelor ruralo din jud, 

Bolgrad, câte 2 delegaţi de fiecare comună. 

Majoritatea populaţiei fiind bulgari, atât în comitetul şcolar 

cât şi în personalul didactice al şcoalei erau bulgari. Cursurile 

se predau şi în româneşte, dar mai mult în bulgăreşte. 

„Iată ce constată o comisiune de anchetă, trimisă de minis- 

ter în privinţa mersului şcoalei centrale : 

In limba română se predau 1) cursul de limbi şi literatura, 

română, 21 ore pe săptăniână; 2) Limba germană cu 12 ore pe - 

săptămână; 8) Ştiinţele Naturale cu 10 ore pe săptămână ; 4) 

Caligrafia şi Desen cu 10 ore pe săptămână; In limba bulgară 

so predau: 1) Traducerile din limbile latină, greacă, franceză şi 

slavă, 2) Fizica şi Geografia; 8) Prelegerile de Matematecă, de 

Geografie, de Istorie şi Comerciu, care se explicau pe româ- 

neşte numai pentru elevii români. 

Dacă am scoate din lista profesorilor pe unii ca T. 

Pârvu, A. Sculeti, V. Zotta, A. Sacco, toţiceil'alţi erau bulgari şi 

ruşi ca: Cazanah, Filipov, Iambulov, Iconomov, Cristev, Ivanov, 

Paraladov, Sepov, Radilov, Grecov, Vasilievici, etc. 

Freguenţa şcoalei centrale era, pe anul 1870 pănă la 150 

elevi, din care pe clase erau: | 

Clasa 1, 41 elevi: 

Clasa II, 28 « ; 

Clasa III, 23 « ; 

Clasa IV, 24 « ; 

Clasa V, 17 « ; 

Clasa VI, 9 < ; 

Clasa VII, 8 « ; 

Majoritatea elevilor erau" bulgari ; și când în 1870 se pro- 

duce o tulburare între profesori şi directorul T. Părvu, Ministrul



"de atunci, d-l Gh. Mârzescu rândueşte o anchetă să constate 
«dacă în adevăr şcoala, centrală se conduce de Bulgari şi dacă 
studiul se face în 1. slavă». ” 

Cu unu comitet. şcolar compus din V. Radeff, P. Tifcev şi P. 
Grecoff, cu profesori ca cei daţi mai sus, nu ne mirăm de ce 
wa prins rădăcini în popor o asemenea şcoală şi viața de 20 de 
ani a acestei şcoli centrale ma sporit cu mult curentul româ- 
nesc în părţile sudice ale Basarabiei, unde Grecii, Arnăuţii, De- 
cienii şi Bulgarii majorizau cu mult elementul românesc, 

Școală Normală „Radu Negru“ din Făgăraş. 
— 1868 Septembrie -- 

Atâta ştim de această şcoală, că în 8 Sept. 1868, vice că- 
pitanul districtului Țării Fâgăraşului, d-l 1. German Codru Dră- 
săşanul, curatorele şcoalei Greco-Orientale cere 2000 lei ajutor 
de la Ministerul Instrucțiunii „în favoarea unui fond de con- 
strucţie al Şcoalei Normale Căpitale Făgărăşane, căreia i se va 
da numirea „Şcoala Radu Negru“. 

Cheltuelile cu instalaţia şcoalei se suportară de cele 2 sinoade 
potopopiale, cum reiese din adresa No. 10743 din 20 Sept. 1868: 
«de oare ce Ministerul a acordat 2000 lei în vedere cu scopul emi- 
namente naţional român al acelor şcoale ;... cele 2 sinoade proto- 
piale care şi-au propus râdicarea construcţiei menţionatei şcoli“. 

Reţinem dar că pe când în ţară se organizau sectiile So- 
cietăței pentru Invăţătura poporului Român, prin iniţiativa, şi 
avântul corpului didactic al timpului, guvernele de după vremuri 
nu nesocoteau, ba din contra ajutau cu subvenţii de bani la înfiin- 
ţarea de şcoli Normale şi la fraţii noştri din Făgăraș. 

A. Internatul pedagosie din Caracal. 
— 1 Martie 1868— Iulie 1875 

In toamna anului 1867, consiliul general de Romanați, a- 
dunat în sesiune generală, Inând în vedere dispoziţiile art. 844 
şi 345 din legea de la 1864, în care se prevedea că în oraşele 
cu mai multe şcoli primare, una din ele va, fi şcoală primară 
normală, în care să se predea şi noțiuni de agricultură şi de ară 
veterinară, a, dispus prin budgetul exerciţiului 1868—1869 înfi- 

4 

  

r A) 

ga 

o
 

e
 
m
e



  

— 13 — 

tarea pe ziua de 1 Ianuarie a unui internat de băsţi pentru a pu- 

tea urma cursul ultimelor 2 clase primare (clasă [II şi IV-a). 

Numai dela 22 Februarie 1868 elevii începură a veni în în- 
ternat, cu a cărui conducere fusese însărcinat institutorul de 

clasa III Mafei Gorjan, căruia i. se dădu 200 lei pe lună, cu în- 

cepere de la 1 Martie. 

Internatu! fu instalat în casele “colonelului St. Vlădoianu, 

căruia i se plăti chirie 80 galbeni pe anul întâiu şi câte 100 galbeni 

pe anii următori. 

Un regulament fu întocmi de Consiliul General pentru buna 

funcţionare a acestui internat. Se cerea: 1) Să fie fii de'săteni. 

2) Să aibă vârsta între 16 şi 18 ani. 3) Să fi urmat cursula 3 

clase primare rurale. 4) Să treacă, un examen de admitere îna- 

intea unei comisiuni compusă din: un profesor, directorul inter- 

natului, medicul internatului şi un membru din consiliul jude- 

tan ; 5) Sâ aducă în internat obiectele necesare după o anumită 

listă, 6) Să dea o garanţie verificată de primăria locală, că va 

sluji 10 ani în acea comună ca învățător. 

Noul director odată instalat stabili un regulament de admi- 

nistraţie interioară a internatului. După acest regulamant atri- 

buţiile directorului erau : a îngriji de elevi, de nutrimentul lor, 

contabilitatea, de cancelarie, a privighia servitorii, a înainta 

comitetului permanent lunar conturi de tabloul elevilos prevă- 

zuţi la hrană, în fine, a supune prefecturii roadele experienţii 

culese în cursul anului. lar viaţa, elevilor se reglementa astfel: 

Sculare la 5 ore a. m.; de la 5'/z—7? meditaţie; 7—1:/2 gustare; 
T!-—8 vecreaţie ; 8—11 cursuri la şeola primară, dusul şi în- 

torsul în ordine; 11—1 (iarna de la 12—1), inspectarea curăţe- 

nivi; 1-—1!/2 prânzul; 1tja-2 recreaţie. Dela 2—4 şcoală, în 

aceiaşi ordine ca şi dimineața ; 4—6 recreaţie ; 6--8 cântări bise- 

viceşti în institut, 8—81/, masa, 81/2—-91/2 recreaţie, 9/2 —101/. 
meditaţie, 11 culcatul. 

In acest chip un elev îşi întrebuința, astfel timpul de 24 ore: 

6 ore, somnul 

Pila „ cursuri şi meditații 

2 „masa 
2 „  dexterităţi 

6lj, „  recreaţii 

Total .. 24 ore
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Pentru cântările bisericeşti se numi încă din 11 Aprile 1868 
ca profesor pe părintele A. Monescu cu 37 lei lunar. El avea a 

preda cursul său în internat, de oarece la şcoala publică pri- 

mară nu se învățau cîntările. 

Prin budget se prevăzuse 50 de burse, dar în anul I n'au 

fost prezenţi decât 36 elevi, a căror situţie lunară directorul o 

arată către comitetul permanent. Iar ca personal administrativ 

găsim pe lângă director, un servitor şi o spălătoreasă. 

Programa primului an şcolar fu a, claselor 3 şi 4 primare, 
şi anume: . 

Clasa II]. Scrierea caligrafică şi dictando. Cetirea pe dife- 
nite cărţi. Etimologia, Geografia, ţărilor române cu parte din Eu- 
ropa, Aritmetica, fracţii ordinare şi zecimale, 4 operaţii complexe, 
măsuri şi greutăţi noui. Istoria Românilor dela fundarea Romei 
pănă la colonizarea Daciei. Religia şi Catehismul partea IL. Veţi- 
uni de agricultură. Fligiena. 

Clasa IV. Sintaxa. Geografia, celor 5 continente. Raporturi, 
regula de trei, regula de asociaţie. Arpentagiu. Istoria Români- 
lor dela colonizare până azi fe larg. Agriculiura pe larg. Higi- 
ena pe larg. Istoria Naturală. Muzica vocală 3 ore pe săplă- 
mână în înternal. 

Cu predarea, cursului de Higienă se însărcină în mod gra- 
tuit pe d. dr. N. Grosu încă din Noembrie 1868; iar mai apoi 
se prevăzu salar de 100 lei lunar profesorului de higienă. 

„Cum elevii din internat aveau a urma la şcolile publice, 
era, de fapt o îngreuiere pentru institutorii claselor: respective, 
de a asculta altă serie de elevi, pelângă cei din oraş, care şi prin 
vârsta şi prin chemarea lor erau cu totul deosebiți de ceilalți, 
Erau dar în clasele 3 şi 4 elevi între 10—12 ani, şi internii 
dintre 16—18 ani. Pentru acest plus de muncă se prevăzu în 
budgetul judeţului mici sporuri de salariu şi anume: câte 40lei 
pe lună institutoru'ui de clasa IV (Wae Tomescu) şi câte 30 lei 
pe lună institutorului de clasa Il /7, Argeşanu) iar în budgetul 
anului 1869 su prevăzut o diurnă de 40 de lei profesorului de 
agricultură (7. Cruceanu). 

"Budgatul judeţului Romanați pe 1870 prevede la acet ins- 
titut pedagogic 12,206 lei, din care 3,146 lei la personal şi 9,060 
la material (întreţinerea a 50 de elevi ce urmează în internatul 
pedagogic cu destinaţie a se numi învăţători comunali). Iar pe 
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anul 1871 budgetul prevede 16,078 lei pentru întreținerea aces ” 

tui internat, din care 4,668 lei pentru personal şi 11,410lei pen- 

tru material şi chirie. In ultimul an de funcţionare al şeoalei 
(1874 — 1875) budgetul personalului sa ridicat la 5,220 lei anual. 

Prin urmare personalul didactic care a funcţionat la insti- 

tutul pedagogic din Caracal a fost acesta : 
1. Matei Gorjan institutor de clasa III şi director (probabil 

a predat şi un curs elementar de pedagogie) 3 clase gimnaziale 
1858—1817 demisionat). 

2. Nae Tomescu institutor de clasa IV (2 clase gimnaziale 

1855 — 1884). | 
3, ]. Argeşanu, şi Pr. Stef. Uzoreanu, institutor de clasa II. 

4. C. Cruceanu şi Sf. Demetrescn pentru agricultură, cel 
întăiu dela 1871—1872 Martie 15; cel de al doilea dela 15 Mar- 

tie 1871--1875 lulie. , 

5. Pr. A. Monescu pentru cântări bisericetti. 
6. Dr. G. Grosu şi Dr. Degreteanu pentru cursul de Hi- 

gienă şi mica Hirurgie. 
Rezultatul general al frequentării şi absolvirii cursurilor din 

acest internat pedagogic în tei 7 ani de funcţionare a fost acesta : 

1. 1868—1869 . . . . Llelevi 

2. 1869—1870 , , . . 23 e 
3. 1870-1871 , , . . 20 « 

4. 1871—1872 , . . . 20 « 

5. 18792—1873 . , ., . 24 e 

6 1873—1874 . . . . 20 « 

7. 1874— 1875 „21 « 

Total, . 145 « 
In rezumat caracterul şcoalei normale din Caracal a fost cel 

primar. Absolvenţii înternatului parte trecură concurs pentru a 

ocupa posturi în învăţământul rural, cea mai mare parte din ei . 

însă căutară a urma mai departe: la Seminarul din Râmnicul 

Vâlcea, în dorinţa de a se face preuţi. 

Școaiu Pedagogică din Ploeşti 

(8-Feb:. 1868—1885) 

Asupra înflințărei şi funcţionărei acestei şcoale normale, a- 

vem bogate data pentru primii 7 ani în 2 lucrări tipărite: cAc- 

tivitatea secţiunii de Prahova a Societăţii pentru Invătătura po-
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porului Român» de C. Ienescu-Ploeşti 1875 şi „Autobiografia mea 
de Zaharia Antinescu.  Ploești 1896. Amândoi aceştia şi C. 10- 
nescu şi Zaharia Antinescu au fost directorii şcoalei normale şi 
deci arătările lor fac dovadă oficială; cât pentru uitimii ani arzând 
localul şcoalei cu întreaga arhivă ne-a fost greu a afla ceva date 
mai preţioase ci atâta ştim că starea ei de înferioritate vă- 
dită faţă cu similarele: ei a provocat pănă şi în Parlament dis- 
cuţiuni furtunoase în 1885, când cu tăerea subvenţiei din par- 
tea ministerului şi închiderea forțată a şcoalei, ministru al Ins- 
trucţiunei fiind dl. D. A. Sturdza. 

In 8 Noembrie 1866 se înjeheabă în București socieatatea 
pentru învăţătura poporului Român. Cetăţenii Ploeşteni, gata 
totdeauna la fapte bune şi măreţe înfiinţază secţiunea de Prahova 
către sfârşitul anului 1866 In fruntea mişcărei găsim pe direc- 
torul Gimnaziului local 7. Romanescu cum Şi pe bătrânul insti- 
tutor M. Georgescu, ales şi preşedinte al Societăţei. 

In cursul anului 1867 sa frământat ideia înfiinţării unei 
scoale nommnale pedagogice, în care să se prepare fii de săteni, 
cari vor voi a deveni învăţători. Şi, pe când în Bucnrești se 
înaugura în ziua de 22 Noembrie 1867 şcoala Normală „Carol 1“, Plo- 
eştenii harnici şi darnic, deschid şcoala Normală în 8 Februarie 
1868: după propunerea făcută de I. Eliade, revizorul școlar şi cu- 
noscutul autor de Pedagogie şi Istoria Pedagogiei, care văzând opera făcută la Bucureşti, propuse din Decembrie 1867 societăţii crearea unei şcoale Normale în Ploești. 

In lung Ianurie 1868, şi anume în şedinţa, de la 21 ale a- celeiaşi luni, noul comitet ales de secţiunea din Prahova luă în discuţie propunerea, revizorului şcolar IL. P. Eliade şi pe dată un grup de profesori se oferiră a preda gratuit cursurile, şi anume: 
D-nii 1. Eliade, 1. Romanescu, N. Crapeleanu, N. 1. Micescu, C: 
enescu, M. Georgescu, Zah. Antinescu, los. Ionescu senior, 103. Walenstein, Dr. Popa, iar Director se orândui a fi d. 1. Eliade, re- vizorul şcolar. 

Cu acest personal Şcoala se înaugură în 8 Februarie 1868, cu 60 elevi, şi deja în primul an şcoala a funcţionat cu 2 clase. în clasa I 41 elevi, şi 29 elevi în clasa, a II. Total 70 elevi, din care au absolvit în Iunie 1869, 15 elevi. 
Doi ani cursurile au fost gratuite; şi în acest timp pentru 
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a se putea înlesni elevilor putinţa frequentării regulate a cursu- 

rilor se înflinţă, şi un internat susţinut de societate şi judeţ, 

„în care elevii normali, feriţi “de contactul corupţiunii oraşelor 

să, fie crescuţi într'un mod simplu, auster şi să li se dea o edu- 

caţie potrivită cu menirea lor“. 

Infiinţarea, iînternatului cerea o cheltueală de aproape 25000 

lei, de aceia se căutară mijloace, şi din primul budget al şcoalei 

vedem că totalul veniturilor a fost: 

Cotizaţiile membrilor . . . .:. 4000lei 

Subvenţii de la judeţ . . . . . 10000, 

Donaţii . . cc. . .  Ul76p 
Alocaţii în budgetele com. rurale . 6000 , 

Loteria . n cc... . 3024 , 

Contribuţii voluntare . . . . . 4800, 

Exwraordinare . ., . . . - 500 , 

Total 29500 lei 

In internat se intreţineau 60 elevi interni socotit a 1 leu 

de elev; de fapt n'au funcţionat de cât 40 elevi, localul nefiind în- 

căpător, 

Infiinţarea internatului asigură şcoalei o existenţă proprie 

şi un caracter adevărat pedagogic. E bine de reţint gândul inte- 

meetorilor, care se vede limpede din primul raport al d-lui C. Ie- 

nescu din 1869 vara: 

„Consideraţiunea, cea mai puternică pentru înfiinţarea inter- 

natului lângă şcoala pedagogică era că elevii noştri normalişti 

veniţi puri de la vetrele părinteşti să se întoarcă în sânul con- 

sătenilor lor munizi cu cunoştinţele utile, dar nu şi atinşi de 

viţiul contagios“. 

Primul director al internatului a fost V. Tomoroveanu, care 

din cauza neglijenţii sale e urmat de dl. C. Ienescu de la 1869 

Nombrie 16. 
Tot la 16 Noembrie 1869 se votară şi statutele şcoalei 

Pedagogice secţiunea de Prahova. | 

Statutul cuprinde 27 de articole, şi dispun următoarele : 

Scopul Şcoalei e de a pregăti învăţători apți pentru co- 

munele rurale din jud. Prahova şi cele limitrofe (art 1, 2). 

Durata cursurilor. Şcoala va avea 3 clase, un internat; 

elevii vor fi interni, (art. 3—7). Materiile de predare sunt: limba 

Română, Istoria şi Geografia, Matematica, St. Fizico-Naturaie, 

Religia, Morala şi Muzica Vocală. Agricultura, Higiena, Pedagog ia 

şi Didactica, Dreptul administrativ şi constituţional, caligrafia şi 

2
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desenul, în total 10 discipline, fie-care cu profesorii ei după pu- 
tinţa budgetară (art. 8). 

Practica didactică (didactica) se va face de institutori şi la 
şcolile publice (art. 9) . 

Recrutarea elevilor. Se vor primi fii de săteni, de cel piiţin 
16 ani, câte unul de fie-care comună rurală (art. 10—13) 

Internatul. Atât scoala cât şi internatul vor fi puse supt 
privigherea, unui director a cărui atribuţiuni sunt specificate, și 
între altele a da anual raport către secţiunea de Prahova de 
mersul şeoalei şi îmbunătățirile ce se vor cere. Intreţinerea, in- 
ternatului şi a şcoalei cade în sarcina societăţii (art. 14—19) 

Profesori. Recrutarea lor, organizarea consiliului şcolar, no- 
tarea elevilor, sunt prevăzute în '(art. 20—22) 

Examene. Vor fi 2 examene; unul la Ianurie (7—14) şi al- 
tul în lunie 6—22 (art. 23—27) 

Cu aceasta nouă organizare a şcoalei, profesorii şi-au dis- 
tribuit materiile, şi au început de le 1870. toamna a primi şi 
diurne pentru lecţiile lor. Subvenţiile ce se acordau de judeţ, co- 
mună şi de minister puteau acoperi cheltuelile aşa, că cotizaţiile 
membrilor s'au redus încetul cu încetul de la 4000 lei pe an la 
500 lei. 

Corpul didactic al şcoalei a fost acesta : 
1. Romanescu, limba Română, 
N. Crapeleanu, Matematica 
N. Micescu, St. Naturale 
C. enescu, Istoria Geografia clasa II 
M. Georgescu, Istoria, Geografia clasa 1 
Dr. & Pappa, Higiena 
B. Tomoroveanu, Pedagogia, 
los. Ionescu senior, Agricultura. 
Los. Wallenstein, Caligrafia şi desenul 
Zaharia Antinescu, Religia şi Muzica Vocală. 

__ Diurnele acestor profesori au fost în anul 1870 de 10000 
lei pe an, şi au variat între 800 şi 1200 lei pe an, pănă cătră 
1876 când a fost ameninţată şcoala în însăşi existenţa ei și a- 
tunci s'au concentrat catedrele şi s'au redus subvenţiia. 

In 1874, înflinţându-se şi Şcoala secundară de fete o rema- 
se face în corpul dicaetic. DI. N. Crapeleanu trece la ex- 

ternatul de fete, şi în locui predă Matematica Io5. Ionescu senior, 
iar în locul lui V. Tomoroveanu scos din directoratul internatu- 
lui, predă Pedagogia şi Dreptul aq, v. Dragoşescu, iar bătrânul 
institutor M. Georgescu murind, Istoria şi Geografia o predă dl. C. Ienescu. ” 
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Iată, şi diurnele ce le primeau lunar: 

Zaharia Antinescu, director, Religia şi Muzica Vocală 80 

lei lunar. 
I. Romanescu— Limba Română . . . . „ 100 lei lunar 

C. lenescu-—Istoria, şi Geogratia  . . . . 100 » » 

N. Micescu—Şt. Naturale şi Higiena . . . 100 « « 

Is. lonescu junior— Matematica a. „100 e e 

V. Drugoşescu — Pedagogia şi Dreptul. „BO e a 

Is. Willenstein — Desen şi Caligrafia . . . TO « « 

Is. Ionescu senior—Agricultura . . . . . 70 «e « 

Total '670 lei lunar 

Masurile luate în 1872 de ministerul de pe atunci Chr. Tell, 

n'au atins școala Normală din Ploeşti, căci profesorii se hotăriră 

a preda gratuit cursurile lor; spre binele tuturor însă măsura 

luată se revocă. Camerile puseră la loc sumele în budget şi gu- 

vernul nu se împotrivi la aceasta. 

In 11 Dec. 1875 preşedintele societăţei 7. Jon arată că chel- 

tuelile de acoperit fiind de 27000 lei, iar resursele numai de 

13000 lei, pentru a nu se desfiinţa şi scoala normală şi scoala 

secundară de fete să li se dea sala gimnaziului pentru serate 

literare şi artistice. 

In 1876 scoala trecu prin grele încercări.—Faţă cu această 

stare precară. Camera în şedinţa de la 17 Decembrie a votat ca 

scoala rurală din Ploeşti să fie luată pe sama judetului, defici- 

tele fiind mari şi existența ei amenințată. 

Votul camerii cerea „subvenţia de 8000 lei ce o plăteşte 

Ministerul scoalei normale din Ploeşt: să se mănţie cu condiţie 

ca această scoală să treacă supt autoritatea consiliului judetan 

şi a statului“. 

Societatea. interveni la minister contra acestui vot, şi în 

29 Maiu 1876 ministrul de instrucţie Gh. Chițu răspunde că el . 

nu împărtăşeşte votul camerii, şi cu cea întăiu ocazie va Mij- 

loci să se revoace. 

Pe baza votului camerii, consiliul judeţan în şedinţa sa de 

la Februarie 16 dispune : „subvenţiunile acordate de consiliul ju=- - 

deţan şi de onor. Minister pentru intreţinerea scoalei normale 

de băeţi din. Ploeşti nu se vor acorda pe viitor de cît cu condi- 

ţie ca această scoală să treacă, supt direcţiunea consiliului jude. 

ţan şi a statului“. 

Pe baza acestui vot, se dispune o reorganizare radicală a



scoalei ; şi pe când statul organiza scolile sale normale pe curs 

de 4 ani, scoala normală de la Ploeşti era redusă la cursul de 
doi ani. 

Se dispunea mutarea internatului în localul gimnaziului, 

„căci fundatorii au înfiinţat acest edificiu cu destinaţie de a aşeza 

întrânsul un internat de pedagogie, precum se vede în planul 

acestui edificiu din 1863“, 

Ca măsuri de economie se dispune că elevii vor urma la 

scolile publice din oraş, ca să nu se mai plătească profesorii: 

Pentru a justifica aceste măsuri Prefectura face socoteală, 

că în 8 ani de funcţionare (1868 —1876) snoala a produs numai 

67 absolvenţi cari au costat foarte scump, iar subvenţiile ce le 

acordă judeţul şi statul se cheltuesc pe diurnele profesorilor. 

Se scoboară şi efectivul elevilor, căci se admit numai 20 de 
bursieri. 

Pentru instrucţia şi intreţinerea, lor se intocmeşte un bud- 
get de 10000 lei, adică: 

hrana a 20 elevi ă 0.45 bani pe zi 2700 lei 
1 director â 200 lei lunar . . , 92400 » 
2 profesori ă 100 lei , „e 2400, 
material. . . .  . . .  . 2500, 

Total 10000 lei 
Cursul scoalei normale îl coborisa la 2 ani, având de bază 

scoala primară. Iar ca să se ajungă la 2 profesori grupează cate- 
drele astfel : 

Catedra I-ia cuprinde: Gramatica, storia, Geografia, Dreptul. 
Catedra Îl-a cuprinde: Matematici, Geometria, Ştiinţele, Hi- 

giena, Zootehnia, Fizica. 
Profesorii pot fi institutori on profesori secundari. 
Lecţiile vor ţinea 4 zile pe septămănă, iar 2 zile vor fire- 

zervate practicei pedagogice la scolile din oraş, 
O asemenea organizare nu conveni, căci se reducea scoala 

la starea ei de ia început, din 1869, cînd se dispusese următoa- 
rele în privinţa practicei pedagogice : „toţi tinerii din şcoala, peda- 
gogică anul II, cari vor fi apți de a eşi învăţători prin comu- 
nele rurale, vor face practică de la 15 Aug.—15 Sept. în sc0- 
lile publice supt privigherea imediată a, institutorilor respectivi 
spre a se deprinde cu aplicarea metodelor în predarea lecţiunilor“. 
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C. Scoala Normală din Focşani. 

1870-1813. 

Incă din 1868 profesorii de la gimnaziul local sau: consfă- 

imit că ar trebui să deschidă şi în Focşani o scoală normală. Cu- 

rentul provocat în ţară prin înfiinţarea, societăţii pentru Invăţă- 

tura poporului Român şi-a avut răsunetul său deci şi în Foc- 

şani. Ca urmare a fost că încă de la 10 Septembrie 1868 profe- 

sorii gimnaziului au formulat următoarele deziderate: „despre mo- 

dul cum ar putea să deschidă o scoală normală pentru pregă- 

tirea de învăţători comunali din districtele Putna şi Râmnicul 

Sarat“. Acest desiderat a fost înaintat cu raportul No, 279 din- 

16 Septembrie acelaş an cătră onor. Minister de Instrucție, 

şi între altele se arătă că consiliul profesorilor a însărcinat pe 

4]. N. Tipeiu cu direcţiunea atât a scoalei normale cât şi a scoa- 

lei de adulţi, ce urma să se înființeze. 

Consiliul permanent fiind sesizat de acest raport primeşte 

ideia cu mare mulţumire şi încheie : „Iniţiativa luată de profe- 

sorii gimnaziului din Focşani fiind foarte lăudabilă se vor invita, 

consiliile judeţane de Putna şi R. Sarat a înlesni localul cerut şi 

prefecturele respective să ia măsuri a se trimete la, această scoală 

normală câte 2 elevi din satele peste 50 familii“. 

O dată ideia aruncată în vileag ea a preocupat toate spi- 

vitele în tot. decursul anilor 1868 şi 1869. Nu cunoaştem peripe- 

ţiile intemeerei acestei şcoli, dar se vede că şi Doamnele din so 

cistatea Pocşăneană nu sau lăsat pe jos; că au contribuit cu 

tot felul de ofrande să înlesnească deschiderea, scoalei şi a înter- 

natului, după cum reese din darea de samă a Comitetului sec- 

ţiunei centrale din Bucureşti în şedinţa, de la 6 Iunie 1871, unde 

cetim aceste :“ Cu ocazia deschiderii scoalei normale a secţiunei 

de Putna sa manifestat un fenomen, care merită a atrage aten- 

tiunea noastră. Un număr considerabil de doamne s'au asociat 

cu opera binefăcătoare intreprinsă de comitetul societății de Putna, 

şi au venit în ajutorul întreţinerei internatului oferind mobilierul, 

rufele şi nutrimente elevilor“. 

Scoala a început a funcţiona abia în toamna anului 1870. 

Ministerul cu adresa No. 9537 din Oct. 1870 cere lămuriri asu- 

pra stării scoalei ca să ştie ce măsuri să ia pentru dânsa, de 

oarece Ministerul are tot înteresul a vedea progresând scolile
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normale fundate de societatea pentru Invăţătura poporului Român. 

Ministerul Instrucţiei prevede 5000 lei subvenție, care se 

şi cere în 1871 ca să se poată închiria un local mai încăpător 

şi să se sporească numărul internilor, ca aşa sconia să-şi atingă, 
mai bine scopul ce urmăreşte. 

In anul întăiu scoala a fost frequentată de 18 elevi, direc- 

tor fiind 1. P. Filibiliu, iar profesorii gimnaziului predau aceste 

obiecte: feligia, L. Română, Aritmetica, Istoria, Geografia, 
Sr. Naturale şi Muzica. 

In al doile an (1871—1872) sau mai înscris 34 elevi, iar în al 
treilea an (1872—1873) s'au înscris alţi 31, aşa că, scoala era frequen- 
tată, de 83 elevi peste toţ. Cum atunci cursurile scoalelor normale 
erau de 3 ani, nici o serie n'apucase să absolve scoala, când în- 
tervine şi desfiinţarea ei. Cel puţin aşa reiese din adresa No. 22 
din Iunie 12 anul 1873 a direcţiei scoalei, care dând samă de 
frequenţa, elevilor zice între altele: „scopul înfiinţărei acestei 
scoale fiind numai de a scoate un rând de tineri, care-şi finesc 
cursul cu. finitul acestui an scolar, pănă astăzi nici s'a putut a 
absoebi nici să se numească învăţători“. | 

La 4 Iulie acelaşi an scoala deja încetase de a mai func- 
ționa, căci preşedintele secţiei. de Putna, dl. Gh. Apostoleanu cu 
adresa, No. 19 din 4 Iulie zicea: „s'a găsit în casa acestui comi- 
tet suma de lei 605, care ne mai fiind trebuincioşi din cauza 
desfiinării scoalei normale s'au depus la domnul casier de 
Putna“. 

Dăm mai jos numele celor 18 elevi, ce au urmat 3 ani 
complecţi cursurile Şcoalei Normale de Focşani : 

„___ Avrămescu loan, Chiru Ioan, Dragu Şteian, Diaconescu Const. Tftimescu Vasile, Jiloteanu Ştefan, Grigoriu Emanoel, Io- 
nescu Gheorghe; Manolescu Sandu, Nikita Ioan, Novacu Niculae, 
Nistorescu Gh. Popescu Ioan, Popescu Pantazi, Patraşcanu loan, Pricupănescu Const. Radovici Alexandru, Spiridon Theodor. 

D.. Şcoala Normală din Bârlad 
1870 Noembrie.—1874 Iulie 1 

„Azi şcoala Normală din 
tim de ea este f 
societăţei pentru 

Bârlad e a stalului; dacă amin- 
aptul că primii 8 ani şcoala a funcţionat pe sama 
învățătura poporului Român. 
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In 1870 lunie 22 preşedintele societăţei pentru învăţăture 

poporului Român, secţia de Tutova, răposătul Ioan Popescu, im - 

preună cu întregul comitet compus Gin d-nii Pan. Chenciu, vice- 

preşedinte. St. Neagoe, Adămescu şi loan Galin ca secretar, iar- 

Gh. Albu casier, mijlocesc la preşedintele societăţii, secţia, cen- 

trală, la C. Esarcu, să bine voiască a-i ajuta cu ceva, având în 

gând a deschide pe toamnă o şcoală Normală în Bârlad cu 60 

burse. La. 8 Iulie comitetul central ia în desbatere cererea sec- 

țiunei de Tutova şi aprobă subvenție 8000 Isi. (Cap. 2 art. II 

$ 1), pe următoarele considerente generale. 

«Având în vedere marea necesitute ce se simte de a se 

înfiinţa, şcoli normale pentru a forma buni învăţători pentru co- 

munele rurale. 
„Având în vedere că lipsa de învăţători este una din cau- 

zele principale, care împedecă punerea în aplicare u, legii in- 

strucţiunii în ceia ce priveşte obligativitatea învăţământului 

rimat, 
. „Având în vedere deliberările camerii din sesiunea trecută 

prin care s'au exprimat cereri pozitive de a se înfiinţa cât mai 

în grabă școli comunale spre a pune în toată întinderea sa în 

aplicare principiul obligativităței învăţământului primar... etc. 

Cu ajutorul dat şi cu mijloacele proprii ale societăţii secţia 

de Tutova, şi cu autoritatea, care o capatase în societatea Bâr- 

Jadeană Ion Popescu, vechiul profesor public, şcoala sa, deschis 

în Noembrie 1870 cu 60 elevi, în aceiaşi lună când şi secţia cen- 

trală din Bucureşti îşi inaugura cursurile şcoalei sale Normale 

(Duminică 14 Noembrie.) 

Școala Normală din Bârlad a funcţionat 3 ani, dar numai 

cu o clasă, căci din cei 60 etevi intraţi în 1870 iarna, au absol- 

vit 53 în cursul anului 1873 ! 74, când sa şi închis la 80 Iunie 

1874. lată ce zice dl. [. Popescu, preşedintele secţiunei, în ra- 

portul său din 21 Iunie 1873, supt No. 27. „Există dar o dife- 

renţă între şcoala Normală din Bârlad faţă cu celelalte .şcoli nor- 

male, numai în privinţa moduiui de primire al elevilor; pe când 

şcoalele normale ale Statului au avut şi au elevi pe fie care 

clasă, şcoala noastră normală de Ja înfiinţarea ei pănă astăzi a 

avut şi are numai o serie de elevi, tot în una şi aceiaşi clasă... 

actualminte există numai clasa III, iar clasa | şi IL deja nu mai 

există“. o 

Arătările directorului şi preşedintelui [. Popescu consună 

cu cele zise de raportul general, de mersul școalelor normale ale 

societăţii în darea sa de samă pe ziua de 6 lunie 1871:
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„Şcoala normală din Bârlad s'a deschis pe la începutul a- nului acestuia şi funcţionează cu 60 elevi. O altă idee de cât la celelalte şcoli a dominat lu organizarea acestei şcoli, şi aceasta, esplică numărul conisderabil de elevi, cu care a început... Şcoala secţiunei de Tutova este organizată în ideea de a dura 3 ani, adică durata studiilor necesare de a forma pe învăţători. Prima serie de elevi sa trecut succesiv prin fiecaro clasă, fără a fiin- locuită de alta, şi când elevii vor termina toate clasele, şcoala va înceta de a mai funcţiona. 
In adevăr cu data de 20 Iunie 1974 şcoala s'a închis, cum cetim în Procesul-Verbal din 14 Nvem. 18783 al societăţii secția de Tutova: „Considerând că şcoala, normală din aceasta urbe în- Celeazi de a mai funcționa de _la 20 Iunie anul viitor 1974. In acelaşi timp seciete tea stărue ca, şcoala să, fie luată de stat, şi în adevăr în acelaşi an 1874, luna Sept. se aprobă ca Şcoala „Normală să continue de a funcţiona pe sama integrală a statului. şi preşedintele I. Popescu întocmeşte un proect de bud. get în amănunte pentru funcţionarea cu o clasă, cu 2 și cu 3, stabilind următoarele cifre : 19248 lei pentru şcoala cu un singur clas; având 30 elevi ; 33843 pentru 2 clase 47648 pentru 3 clase, având 98 elevi. 

Secțiunea de Neamţ a societăţii pentru învăţătura popo: vului Român, Organizată tot prin 1870, nu se invumetează a deschide o Şcoală normală, căci nevuile eulturale ale şcolilor eruu satisfăcute cu elevi eşiţi de la Iaşi, sau cu elementele recrutate de pe la şcolile rurale şi catehetice. Singurul lucru ce găsim câ & cerut preşedintele secţiunei de Neamţ. Gh. Adamescu. e de a controla mersul învățământului rura] din judeţ, ceia ce ministerul de pe atunci aprobă 

iinţează, ceia ce este permis la tot româ- 
şi le va mulțemi pentru informaţiunile ce 

8 din 19 Ianuarie 1871). 

E. Șeoala Normală din Craiova 
In 20 Noembrie 1869 consiliu] judeţan de Dolj luând în samă nevoile județului în ceia ce. priveşte lipsa de învăţători la șco- lile rarale,: cum şi curentul care stăpânea societatea românească 
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de pe acele vremi vota înfiinţarea unei şcoale normale susţinută 

din budgetul judeţului, după modelul Şcoalei Normale Carol 1 

din Bucureşti. 

Delegaţia, judeţană se gândi să dea direcţia şcoalei d-lui C, 

Olteanu căruia cu adresa No. 214 din 28 Ianuarie i se dă a- 

ceastă însărcinare. 

Luând modelul Şcoalei Normale din Bucureşti, noul director 

al școalei proectate înaintează un raport asupra organizărei 

şcoalei. | 
Iată în scurte cuvinte planul de organizare. 

Scopul Şcoalei Normale va fi de a crea învăţători pentru 

comunele rurale. In acest scop se vo primi copii de săteni a- 

vând vrâsta între 16—18 uni, şi certificatul de 4 clase primare. 

Intrarea se va face prin concurs, trecut înaintea unei comisiuni 

compusă dintr” un institutor, 2 membri din consiliul judeţan, 2 

delegaţi ai Primăriei, și Prefectul Judeţului. 

Numărul burselor se fixă la 22 pentru anul întăiu: 

Cuysul şcoalei urma să fie de 3 ani, cu ur. ătoarele o- 

biecte: 

Anul 1 Anul Îl Anul Ii 

L. Română L. Română . Pedagogia, Didactica, 

Religia, Morala heligiu, Morala Higiena, arta veterinară 

Aritmetica Geometria Dreptul administrativ 

Geografia, Istoria Geografia, Istoria Practica 

Agricultura, Agricultura Muzica 

Caligrafia, Desen Istoria Naturală, Gimnastica 

Muzica, corul Caligrafia, Desen Ex. railitare 

Gimuastica Muzica 

Ex. militare Gimnastica 
Ex. militare 

Toate aceste obiecte vor fi grupate în 7 catedre, predate 

de 7 profesori: 1) Româna — Istoria — Geografia, 2) Religia — Mo- 

rala, 3) Aritmetica — Geometria — Agricultura, 4) Caligrafia — De- 

semnul, 5) Muzica vocală, 6) Gramatica, 7) Armele. 

Şcoala a început să funcţioneze în toamna lui 1870; căci 

in cursul lunii Septembre abia intrase 18 bursieri din 22 câţi se 

prevăzuse în budget. 

Şcoala, a început să, funcţioneze cu următorul personal di- 

dactic :
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0. Olteanu director 200 lei lunar. 
Î. Bumbăcilă profesor la Liceu a, predat Istoria, Geografia „Şi Româna cu 100 lei diurnă,. . 
N. Georgescu preot profesor la Şcoala Centrală a predat Religia cu 50 lei diurnă, 
M. Mărăcineanu profesor la Şcoala, Centrală a preiat Ma- tematecile şi Şt Fizico-Chimice cu 100 lei diurnă. Î. Pop guvernor a predat Pedagogia cu 100 lei diurnă, Isidor Sălăgeunu maestru de Desen şi Caligrafie. Fernando Seltelino maestru de scrimă şi gimnastică. 
Personalul administrativ a] Şcoalei era compus din 7 per- soane cu diurne lunare de 360 lei. 
Anul I şcolar se închee la 16 Iunie şi toţi elevii în număr de 20 promovează în clasa II. 
Anul II de funcționare (1871 — 1872) a adus & himbări și în regimul şcolar, în corpul didactic, şi în sporirea numărului burselor. 

Se. întocmeşte de directorul 9. Olteanu un Proect de Regu- lament pentru administrația internă, cuprinzător de 20 articole, în care cuprinde: întrebuinţarea, timpului, disciplina, şcolară, edu- caţia fizică şi morală. 
Iată în scurt economia, acestui regulament, aprobat de con- siliul judeţan : 

4 

475 —5 dim, sculareu; 51 —7 meditaţia ; 7—724 dejunul ; 3-1 și de la 2—4 lecţiuni ; 1—2 masa; 4—5  recreare ; 5—7 meditaţie ; 7—724 cina ; 8—9 meditație; 9 culearea, Curăţenia, şi serviciul interior îl vor face elevii în echipe de câte 4; ei vor mătura clasele, dormitoarele, aduce apă de băut Şi Spalat. 

Câte 2 elevi noaptea vor veghea, de strajă câte 2 ore. (art. 1— 10) Educaţiunea, morală e reglementată, în ascultare, resignarea, iubirea de adevăr, stăpânirea, de sine, (art. 11—20), In personalul didactic se aduce următoarele schimbări: In locul lui M. Mărăcineanu se numesc 2 profesori: GQ. Constanti- Hescu profesor de Matematici cu 120 lei diurnă şi V. Râuri ceanu profesor de Agricultura, şi Istoria Naturală cu 120 lei diurnă. Se aduce maestru de muzică pe 1. Pudil, cu 50 lei, anul I nefiind maestru, iar Pr. 1, Alexandrescu e rânduit cu oficiul re- ligios al internatului cu 30 lei diurnă, Se sporesc bursele cu 10 pentru anul II, 

 



In total pentru anul al II-lea de funcţionare budgetul Ju- 

deţului Dolj prevede pentru Şcoala Normală 33900 ei, din care 

9960 Corpul didactic 2000 personalul administrativ, 5548 lei 

hrana câte 60 bani pe zi de elev, 5000 lei încălţemintea, restul 

chirie şi material. 

Şcoala a funcţionat în localul d-nei Zamfira 1. Broşteanu cu 

chirie de 2350 lei pe an, 

Orarul de distribuirea lecţiunilor prezintă o anomalie, din 

cauză că unele cursuri erau puse în oare cu totul nepotrivite, 

din cauză că aceiaşi profesori predau şi la alte şcoli în oraş şi 

îşi aşezau oarele după timpul liber de care dispuneau, 

Aşa, găsim cursuri între 12—1, cum e Matematica Lunia, 

Mercuria şi Vineria, de la 11—l. 
Dim drept dovadă orarul pe 3 zile: 

| Clasa ] Clasa Il 

Luni : 8—9 Desen — 
9--10 LL. Romănă Desemn 

10—11 Religia L. Română 
11—12 Aritmetica — 

12—1 — Geometrie 

3—-4 Gimnastica 

Marţi:  8—9 Muzica Vocală 
9-—-10 — Higiena 

10 —11 — — 

11-12 — St. Naturale 
2—3 Geografia — 
3—4 

Mercuri: 8--9  Caligrafia 
9—10 L. Română Desen 
10-11 — L. Română 
11—12 Aritmetica — 
12—1 — Geometria 
2 —3 — Istoria 
3—4 : Gimnastica 

Mai rău orar de cât la o școală particulară! 

In cursul anului 1872—1873 budgetul judeţului Dolj prevede 

frumoasa sumă de 48075 pentru întreţinerea Şcoalei Normale. 

Se înființase acum şi anul al III-lea, iar școala funcţiona 

cu 13 profesori :
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Director. Istoria şi Geografia, L. Română şi Pedagogia, Ma- 
tematici, Fizica, Şt. Naturale şi Agricole. Contabilitatea Agricolă, 
Medicina şi Higiena, Religia. Desenul şi Caligrafia. Muzica, Ar- 
mele cu Gimnastica, Perfectul de studii, Una limbă modernă cu 
3 lecţii pe săptămână. 

Corpul didactic sufere o mică schimbare ; aşa în locul d-lui 
I. Pudil a funcţionat dl. I. Narian pentru muzică în: 1872, iar dl. 
1. Metroni a predat. cursul de Pedagogie Dr. Economu sa oferit 
cu predarea cursului de Medicină şi de Higienă de la 5 Maiu, 
iar ca medic curant a fost insărcinat dr. Caligari. 

Cu complectarea anului al III scoala a început a deveni 
pentru budgstul Judeţului o sarcină prea grea. De aceia ca mă- 
sură, de economie sa dispus a nu se mai primi elevi pentru cl. 
Il în toamna anului 1872; şi deci scoala a funcţionat de fapt 
numai cu 2 clase (clasa, II, 10 elevi, şi clasa III, 18 elevi). 

In vara lui 1878 nu rămăsese în scoală e cât 10 elevi, 
promovați în clasa III şi scoala dâduse 18 absolvenţi, prima serie. 

Cea întăiu măsură ce se luă de prefectul judeţului şi de 
consiliul judeţan a fost uşurarea sarcinelor budgetare cu scoala 
Normală, 

Pentru anul 1873—1874 se votă un budget de 25872 lei de 
unde în 1872 — 1873 fusese de 48000 lei, reducere aproape la jumă- 
tate. Se fixase bursele Ja 30, în loc de 40 ; clasa II de fapt nu funcţiona, căci sau primit din nou pentru clasa, I-a, 18 bursieri. 

Reducerea cea mai mare a fost la personal. De unde în 1873 Se prevăzuse 13 profesori ; în şedinţa de la 16 Aug. 18%, consiliul judeţan dus de ideia unității învățământului, a votat 
" gruparea, catedrelor în 3: 

1) Grupa literară, cuprinzând : Pedagogia, Limba Romină, 
Istoria, Geografia, Religia, Morala, Dreptul administrativ ; în to- tal 7 discipline. 

_2) Grupa Științifică cuprinzând : Matemateca, Şt. Naturale, Agricultura, Arpentajul ; în total 4 discipline. ! 
3) Grupa accesoriilor cuprinzând: Higi i De 

i C : Higiena, Veterinara, De senul, Caligrafia, Muzica, Exerciţiile : in total 6 discipline. 
Consiliul merse mai departe ; distribui obiectele pe clase, şi fixă şi orarul redus, 
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Iată, economia Programului şi a orarului. 
Pedagogia cu Didactica anul Il III câte 3 oare =— 
Religia anul I, II, III câte 1 oră 
Istoria anui 1, II, Lil (3+14+1) 
Geografia în anul I, II, III câte 1 oră 
Limba, Română anul I, II], INI (3+2+1) 

n
u
n
 

Matematica nn n» (8+2+1) Pa 
Pizico-Naturale ,„ -, p p (83+1+2) » 
Agricultura » n a» „Câteooră » 
Desen,  ( _ 
Caligrafia ( „m m câteloră = 5 
Igiena, Veterinara Dreptul, clasa III 
Armele Duminica » 

Total 47 oare 

Repartizând pe cele 3 grupe găsim că grupa literară avea 

de predat 24 ore pe săptămână; grupa ştiinţifică 15 ore pe săp- 

tămână, iar grupa accesoriilor numai 8 ore pe săptămână. 

Din această întocmire de program şi orar, directorul şcoa- 

lei işi dă demisia, căci n'a putut primi această combinare. La 27 

Sept. 1873, cu adresa No. 12954, dl. C. Olteanue desărcinat de 

la direcţia şcoalei şi se numește director pe di. Gh. Constanti- 

nescu, profesor la Liceu. El primeşte noua combinaţie şi tot a- 

tunci se fixază şi personalul didactic, cum urmează : 
1. Bumbăcilă ia grupa literară toată cu 24 oare pe săptă- 

mână, Gh. Constantinescu iu grupa ştiinţifică cn 15 oare pe săp- 

tămână,. 

Iar pentru grupa accesoriilor continuă a preda domnii: 

Selăgeanu  (Caligrafia, Desenul), Ilarian (musica vocala), 

Beitler (armele) Settelino (gimnastica) şi Roscovski (Higiena Şi 

Veterinara). 

Elevi erau 19 în clasa Ia şi 10 îi clasa Ill-a, căci clasa a 

doua lipsi, 

Pe lângâ interni a început a se primi şi externi. Aşa în 1874— 

1875 şcoala a funcţionat cu clasa I şi Il, şi n'a dat nici un ab- 

solvent în vara anului 1875, şi la adresa Ministerului ci de ce. 

ma dat şcoala absolvenţi, direcţia răspunde că „sa neglijat a se 

primi bursieri (?!)“ 

De fapt nu s'au primit bursieri mulţi ; căci mijloacele bă- 

neşti nu mai îngăduia un număr aşa de mare. 

In toamna lui 1875 se primesc în clasa I numai 2 bursieri 

şi vestul de 8 externi, (clasa III, 15 elevi, clasa II, 13 elevi, şi



clasa I, 2 elevi bursieri=total 30 elevi). In alţi ani S'an primit 
numai externi în clasa II (20 elevi în 1878). 

Pe când dar nevoia de economii la judeţ, cârpia aşa de în- 
gust tuncţionarea scoalei normale, vine statul şi organizază scoa- 
lele normale pe cursuri de 4 ani (Monit. Off. No. 238 din 1876). 

Ca, îndrumare pe o nouă cale de disciplină pedagogică e că 
încă, din toamna lui 1875 după o adresă a revizorului de atunci 
Radu Popescu se admise ca elevii clasei. III să, frequenteze scoa- 
lele primare din oraş în vederea practicei pedagogice. 

| Inmulţirea anilor de studiu a adus după sine neputința de 
a se mănţinea catedrele clasate în 3 grupe. 
„Im corpul didactic se făcură mai multe schimbări și adause, 

Dr. Caiigari muri în 17 Mart 1875, 1. Mateescu de la Liceu fu 
însărcinat cu predarea cursului de Fizică; Gr. Constantinescu 
procuror predă giatuit cursul de Drept Administrativ și Cons- 
tituţional, 7. Măciucă e rânduit profesor de L. Română și ime- 
diat apoi vine D. Popifian. 

Pe lângă inmulţire de profesori şi diferenţiare de catedre, 
Vin şi cerinţele pentru sporire de salariu, şi anume 200 lei în 
loc de 100. In budget sau sporit lefurile cu puţin şi după 1880, 
căci pe vremea războiului fEcându-se greu faţă nevoilor, chiar 
profesorii se adună, şi închee un proces-verbal, prin care declară 
că vor continua, de a face cursurile regulate, urmând ca plata să 
se facă când se va putea şi cur se va putea. 

Iată mişcarea făcută în corpul didactic de la 1877—1890. 
Gh. Constantinescu sta în directorat până la 1881, când îi . 

urmează, în direcţie dl. 1. Bumbacilă. Dânsul a predat Mutema- 
teca, Pedagogia, şi cu mici intermitențe, revine apoi tot d-sa, 
pănă la sfârşitul scoalei. 

ÎI. Bumbăcilă a fost unul din cei mai legați de scoala nol- 
mală şi a predat cână grupa literară complectă, când numai Is- 
toria şi Geografia, 

Sc. Mateescu a rămas iarăşi legat de scoală predând St. 
« Naturale şi agricole, cum şi apoi L,. Română, urmându-i la St. 
Naturale d. ]. Păsăreanu, adus de ]a Târgu-Jiului, şi care lunc- 
ţionează şi azi la sc. normală a statului. 

Dr. Si Roscovski, rămâne iarăşi până la finele scoalei, 
predând Higiena, Veterinara, şi Medicina, cu o mică intermitenţă 
a d-lui Dr. Banciu în 1882, 
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D. 1. Popilhan a predat L. Română, fiind urmat apoi de dl. 

Sc. Mateescu care predă acest obiect pănă la finele scoalei. 

Pr. N. Georgescu a predat Religia până la sfârşitul scoai 

D. Căpreanu a predat Dreptul Constituţional şi Administra- 

tiv, urmat apoi de Gh. Columbeanu, care stă până la sfârşit, 

fr. Sentlelhin a predat gimnastica până la sfârşitul scoalei. 

Isidor Sălăgeanu a predat Desemnul şi Caligrafia, urmân- 

du-i cătră sfârşitul scoalei dl. Fm. Burbea. 
1. Ilarian a predat Muzica, urmându-i în 1882 Gh. Srefă- 

nescu, iar cătră sfârșit dl. Gh. Simoni. 

  

In privinţa numărului de absolvenţi ce a dat această Şcoală 

Normală în cursul duratei sale (1870— 1892), găsim date exacte 

în matricolele şcoalei, foarte hine păstrate, cum şi în diferite ra- 

poarte a direcţiunei şcoalei. 
In Raportul No. 79 din 15 Maiu 1885, directorul şcoalei I. 

Bumbăcilă raportează că de la 1870, până la 1885 au absolvit 

şcoala 112 elevi, din care au îmbrăţişat cariera de învăţător, 

potrivit angajamentului încheiat 102 absolvenţi, iar restul de 10 

au devenit agricultori: sau speculanţi, şi unul din ei di. J/arze * 

Marian, primar în Calafat şi deputat al Doljului. 
Complectând aceste date cu arătările matriculelor de la 

1885/86 incoace reiesă că şcoala a mai funcţionat complect cu 

4 clase pănă la 1888 toamna, când nu s'au mai primit elevi în 

clasa I, şi s'a desființat şi internatul. In adresa Prefecturei pen- 

tru desfiinţarea internatului, dl. |. Bumbăcilă director spune a- 

ceasta : „desfiinţarea internatului Şcoalei Normale nu este de cît 

o desființare deshizată a însăşi şcoalei“. 

Deja din toamna lui 1887 nu se mai primise de cât 7 in- 

terni în. clasa I-a, iar în vara lui 1889 cu adresa No. 6007 din 

Iunie 380 Consiliul judeţan face cunoscut direcţiei Şcoalei Nor- 
male că nu s'au prevăzut în budsetul judeţului de cât cheltu- 

elile pentru 3 luni cu întreţinerea Şcoalei Normale, şi că dar pe 

ziua de 1 Iulie 1889 şcoala este şi rămâne desfiinţată, 

„Subsemnatul zice adresa —consecinte încheerii comitetului 
vă invită cu onoare să bine voiţi a pune în vedere întreg per: 

sonalului didactic şi de serviciu al şcoalei că pe ziua de 1 Iulie
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a. c. să înceteze din serviciu, comitetul ne mai având mijloace 
să retribuească acest personal“. , | 

Budgetul judeţului pe 1888—89 prevăzuse 21659 lei pentru 

Scoala Normală. 
La această adresă consiliul profesorilor şcolii se adună şi 

dezbătând chestia, desființării şcoalei hotărăsc a continua cu pre: 

darea graftuifă a cursurilor şi mai departe, cerând de la judeţ 

a se pune la dispoziţie /oca/, lemne şi servitor. 

In adevăr controlând cele 6 volume a condicilor de prezenţă 

(1872 Dec. 23—1890 Dec. 10) constatăm că s'a continuat cursu- 

rile pănă la 1890 Decembrie 10, când se închee cu totul pre- 

darea gratuită, 
Deja în 1889--1890 şcoala a funcţionat cu 2 clase (clasa 

III şi 1V) iar în 1890-—91 numai cu un clas (clasa IV-a), darși 

acela, foarte neregulat. Matricula în schimb a început a, serie și 

pe anul 1891—92 elevii clasei IV, dar nu se vede trecută nici 
B notă, ceia ce arată că şcoala a încetat definitiv în toamna lui 

1891, pentru a se deschide peste un an de stat, în forma cum 
funcţionează astăzi. 

Din viaţa, care a trăit'o această şcoală, nu am putut cu: 

lege date exacte, căci pentru aceasta se cere să cunoşti pe 
cei ce au urmat cursurile ei. | | 

Regimul internat a fost predomnitor şi faza, ei de progre- 
sare corespunde tocmai sacrificiilor mari date pentru regimul in- 

ternatului, In măsura în care s'au introdus externii, decăderea 

Şcoalei a fost simțită, cum vom avea prilejul u, o vedea şi la 
altă şcoală normală ca la cea din Târgu Jiului. 

Cărţile didactice după care se învăţa erau cele ale timpului. 
Nu am putut da o listă a, lor, căci îmi lipseau datele. 

Practica agricolă a suferit la scoala normală din Craiovă, 

cum şi azi chiar sufere, cu tot terenul dat în jurui seoalei. Peu- 
tru acest scop dau mai jos un pasaj dintwun raport al directorului 
scoalei tocmai asupra, întinderei ce cătă să se dea practicei agri- 
cole, şi starea în care se afla cânsa. DI. [. Păsăreanu profesorul 

de agricultură şi naturale, adus de la T. Jiu după ce organizase 
acolo pe o scară destul de mulţemitoare grădina Şcoalei, a tre- 
i să înceapă de la capăt, dar fără mult folos, cum şi azi se 

Intro ţară agricolă prin escelenţă cum este România, stu: 
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diul agriculturii pentru populaţia rurală este de o impoanţă ce 
nu mai are nevoe de demonstrat. Insă şi aci ca în toate, teo- 
ria fără practică nu conduce la nici un rezultat trainic; practica 
agricolă, cultura diferitelor soiuri de plante şi anume cultura ra- 
țională, sistematică, este aceea ce învățătorul trebue s'o înveţe 
şi să se silească a întroduce intre consătenii săi. Este dar evi- 
dentă necesitatea unui teren de aplicaţie pentru elevii norma- 
lişti. Admiţându-se, precum nu mă îndoesc, această idee, ar mai 
fi nevoe de oarecare alocajiuni pentru uneltele de lucru şi pen- 
tru diverse seminţe. Pe acest teren sar putea înfiinţa în mod 
sistematic şi o scoală de pomi roditori şi de arbori de ornament; 
din aceşti pomi să se dea normaliştilor absolvenţi, deveniți învă- 
țători, un oarecare număr de pomi, cu îndatorire a-i plânta lângă 
scoala sa căutând a-i înmulţi şi a deştepta şi în săteni plăcerea, 
pentru atari ocupaţiuni folositoare. Cu chipul acesta întrun timp 
nu prea depărtat putem spera să vedem dispărând acea prive- 
lişte desgustătoare ce înconjoară locaiurile celor mai multe scoale 
rurale, de care astăzi murdăria şi selbăticia par a îi nesepara- 
bile. Chiar actualii învăţători normalişti să fie împărtăşiţi după 
putinţă din aceste scoale de pomi în conâiţiunile de mai sus, şi 
după 5 sau cel mult 10 ani siar resimţi influenţa binefăcătoare 
a unei asemenea măsuri. precum s'a întâmplat şi aiurea ca un 
singur învăţător prin stăruinţă şi exemplul său să schimbe viaţa 
unui ţinut întreg. Atunci cu drept cuvânt vom putea spera că 
nuditatea şi goliciunea atât de caracteristică satelor noastre, re- 
marcată aproape de toţi străinii, căți au vizitat tara, să fie în- 
locuită prin plantaţiuni nu numai plăcute vederii, dar şi mă- 
noase; atunci chiar condiţiunile de salubritate sar îmbunătăţi. 
Locul cel mai potrivit pentru acsst scop fiind și destul de 
spaţios şi alături cu grădina scoalei, nu ar mai lua elevilor tim- 
pul cu ducerea şi întoarcerea, ci ei ar putea utiliza orice mo- 
ment liber, pe lângă aceasta el presentând şi vale şi deal e pro- 
priu pentru toate culturile—este cel din dosul scoalei care se 
întinde până în uliţade lăngă spitalul Ştirbei şi formează un trup 
cu localul scoalei Normale aparţinând d-lui Geanoglu şi care sar 
putea închiria cu o modestă s.mă'“. 

In fine ca educaţie internă, am gâsit instructiv o întimpi- 

nare ce direcţia scoalei face comitetului permanent tocmai în fe- 

lul cum înţelegea să se reglementeze munca, gospudărescă în în- 

ternat, şi câtă parte să ia elevii la satisfacerea, nevoilor lor de 

loeaţiune. Si fiind că cele practicate la Craiova de la început, 

par a fi de actualitate, le dăm loc în întregime de şi sunt 23 

ani de atunzi. (Raport No. 10 din 3 Febr 1883): 

„Era un principiu, o normă constituţională care a predom- 

nit la organizarea actualei scoale Normale, principiu care dicta 

3
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ca elevii normalişti să indeglinească singuri toate serviciile cu 
privire la trebuinţele lor personale, precum: aducerea apei de 
băut, tăerea lemnelor trebuincioase în clase şi dormitoare, mă- 
turarea claselor şi dormitoarelor, ete. Am azistat; la memorabilele 
şedinţe ale consiliului judeţan din 1869 care au discutat infiin- 

- area şi din 1870 şi mai încoace care au discutat organizarea 
scoalei. Intenţiunea fundatorilor scoalei Normale, ideia lor fan- 
damentală şi conducătoare a fost a da elevilor acestei scoale toate 
cunoştinţele necesare unui învăţător în timpui de faţă, iar încolo 
a nu schimba nimic din deprinderile şi obiceiurile fiilor de să: 
teni, care după un scurt timp urmeazză a se întoarce la ai !0r, 
adică, tot la săteni. Onor d. G. Chițu, voia ca normaliştii să mă- 
nânce mămăligă, să se îmbrace cu dimie şi să facă toate lucră- 
rile relative la trebuinţele lor proprii, ca să nu uite un singur 
moment că sunt fii de săteni. „Nu voiu, zice d sa, să iasă din a- 
ceastă, scoală coconaşi.“ Munca nu numai nu umileşte şi nu de- 
zonorează, dar înalţă şi înobilează pe om; numai lenea este ru- 
şinoasă şi blamabilă. 

In acest spirit s'a lucrat, de atari cuvinte s'au condus fun- 
datorii scoalei normale, aşa au stabilit ei, şi aşa sa urmat de 
când există scoala şi până astăzi. Nu este o inovaţiune întro- 
dusă de mine. Am fost neîntrerupt la sc. normală profesor de la 
înfiinţarea ei; sunt al III-lea care ocup postul de director și 
ştiu că aşa sa urmat sub cei doi predecesori ai mei şi așa am 
urmat şi eu“, 

F). a) Scoala Normală din Târgul Jiului. 

Unul din judeţele, care Şi-au impus sarcini mai grele pen- 

tru desvoltarea învăţământului normal, şi care a cules roade mai 

bune, a fost, județul Gorj, Datorită întrecerei unor oameni de 

bine, cum a fost pe vremuri Pleşoianu, s'a produs în micul oră- 

şel al Jiului o mişcare culturală, care şi azi îşi vede roadele în 
frumosul muzeu, care face cinste şi țării şi oraşului, unde este 
așezat. 

Inceputurile scoalei normale din Tărgu Jiu se confundă cu 
a, unei Scoale reale de băeţi, deschisă în 1869. Deja de câţiva 
ani mai înainte de deschiderea scoalei normale, judeţul prevă- 

zuse în budgetul său burse pentru trimeterea a 6 elevi norma- 
lişti în scoala normală din Craiova, pentru a deveni învăţători 
săteşti, cu bursă a 900 lei vechi—total 5400 lei, Iar burse și 
ajutoare se văd figurând în sumă de 14917 lei si anume: o bursă 
pentru medicină, pentru inginerie, pentru conductor, pentru un 
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agronom tocmai la Herestrău «şi 4800 lei bursa d-nei Ecat. C, 

Stanciovici pentru ca prin învăţătura ce va face 4 ani în străi- 

nătate să devie institutoare acelui judeţ pentru scoala de sex: 

femenin». | 
In acet mediu aşa de. folositor îngrijirii de preparare a tu- 

turor elementelor chemate a, satisface nevoilor obşteşti ale jude- 

ţului Gorj (medic, inginer, conductori, agronom, institutoare, în- 

16800 lei 

"6332 Tei 
tra instituirea a 2 clase reale pe lângă scoala primară a. urbei, 

cum şi 3703.70 pentru instituirea unei scoli de agricultură, şi 
o fermă model în judeţ». | 

Imediat ce s'au prevăzut mijloacele budgetare, s'a şi publi- 

cat concurs pentru ocuparea celor 2 catedre, cu care avea să. 

înceapă cursul real, alipit la scoala de băeţi No. 1,: L. franceză 

şi L. Română. Concursul se ţine în Craiova şi deja la 16 Oct, 
1869, concursul era terminat şi cei 2 candidaţi reuşiţi; dl. Gr. 

Căzănescu pentru L. Română şi Gh, Safirim (actualul Episcop 

de Roman) pentru L. Franceză» cum se ceteşte în adresa No. 

13300 din 16 Oct. 1869, cătră Primăria de Jiu, prin care se face 

cunoscut numirea provizorie a celor doi profesori titulari. 

Ministerul nici nu ştia cui să se adreseze şi credea. că Pri- 
măria a mijlocit înfiinţarea şcoalei reale, pe când ea de fapt dă- 

duse numai mobilierul și încălzitul 1). Se înscrisese pentru anul [1 
numai 3 elevi 2). 

Ineheerea, ce se pune pe această adresă dela minister e ho- 

tărâtoare : „Conţinutul din acest ordin neprivind pe primărie, de 

oare ce această şcoală este înființată din initialiva comitetului 

fermanent, dispunem punerea ei la dosar“, 

văiători), în budgetul lui 1869 se prevede ca fond «pen- 

1) In darea de samă tăcută la premii în anul 1870 la institutul de 
fete Savoiu găsim aceste cifre : 195 elevi clasa I primară băeți, 104 (cl. II), 
67 (clasa III). 43 (clasa 4-a): 3 (clasa I şcoala reală); 7 elevi scoala pri- 
vată de |. germană ; 27 fete la clasa I şcoala primară fete, 12 (clasa II). 
10 (cl. 111). 10 (elasa 1. II din internatul Săvoi), 7 (el. III), 5 (el. [V), 4 (el. 
V). În total 494 elevi şi eleve. 

2) Adresa No. 1573 din 17 Sept. „iar pe de alta s'a invitat dl. insti- 
tutor superior ca să părăsască camerele ce se ocupă de d-sa încăperile şe. 
primare, a rămâne libere pentru trebuinţele elevilor ce să aduce pentru 
învăţătură în clasele reale“. Iar mai jos: „că acele încăperi ce s'au destinat 
pentru învățătura claselor reale“ „şi după cum au avut bună voinţă deau 
făcut măreaţa punere la cale în înfiinţarea claselor reale în interesul fiilor 
tineri ai districtului, aşa să aloce în budgetul judeţului somă pentru locu- 
ința directorului“.
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Cei 2 profesori au început cursul în Oct. 1869; şi leafa 

rânduită a fost: 259 lei lunar profesorului de L. Română, şi 222 

lei profesorului de |. franceză. 

In al doilea an (1870—1871) şcoala a mai primit 7 elevi şi 

sa adăugat un profesor de 1. germană pentru 4 luni cu 222 lei 

salar lunar ; aşa că budgetul şcoalei pe 1871 a fost de 6666 lei, 

52 bani. . 

In al treilea an (1871—1872) au mai frequentat cursurile 

şcoalei alţi 10 elevi; în total dar în cei trei ani de funcţionare 
a şcoalei reale au urmat cursurile 20 elevi. 

Primăria nu era chemată de cât a da încălzitul şi mobilie- 

rul, iar locuinţa era în sarcina judeţului 3). , 
Şi în adevăr în budgetul pe 1870 găsim prevăzute aceste 

„sume : servitor la şcoala, reală 240 lei, ajutor la chiria şe. reale 

329 ; lemne la şc. reală, 100, spese la şc. reală 60, cancelaria 

şc. reale şi primare 400 ; 

La, început şcoala primară fiind la un loc cu primăria, se 

iviră multe inconveniente ; când s'a adaus şi clasele reale, și în- 

depărtarea, directorului din localul şcoalei. De aceia încă din 26 

Aug. 1870 Gh. Safirim directorele şcoalei reale face raport la ju- 

deţ, ca, să se închirieze alte case ale d-lui C. Piscureanu — ca să nu 

mai fie în localul primăriei». 

Ideia, înfiinţării claselor reale nu satisfâcea pentru moment 

nici o nevoe obştească. Cu cei 10—20 elevi din cele 2 clase 

reale nu se urnea cultura. De aceia utilitatea acestor clase reale 

fără scop definit fu reluată la discutat în şedinţele. consiliului 

judeţan şi se hotări după propunerea, membrilor din comitetul 

permanent a se transforma — începând din toamna lui 1872 — şcoala, 

reală în şcoală, normală cu internat, ba se şi rândui o comisiune 

care avea, să institue un regulament de administraţie interioară 

a şcoalei, cum şi un orar. Propunerea fu aprobată, apoi de consi- 

liul general de iastrurţie şi se hotări ca de la 1 Sept. 1872 să 

înceapă a funcţiona şcoala normală cu profesorii de la şcoala reală. 

De altfel istoricul acestei transformări îl cetim în raportul No. 

5 din 2 Febr. 1873 adresat Ministerului şi care sună astfel: 

3) In raportul No. 34 din 8 Oct, 1869. Directorul şcoalei primare T. 
Petrescu zice: „La 15 ale curentei luni urmând a se întruni consiliul Ju- 

deţan, va trebui a se închiria din fundul casei judeţene încăperi pentr 

şcoala reală, rămânând în sarcina cousiliului comunal numai încălzital și 
mobilierul“. 
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Domne Ministere ! 

La ordin D-v. No. 764 din 24 Ianuar anu curent venim cu 
onoare a vă înainta Indicele cerut şi a Vă da încă şi următoa- 
rele desluşiri despre Şcoala Reale. 

La întăi D-bre anul şcolar 1869-—70 sa deschis pentru 
prima, oară în această urbă şcoala numită Reală, întreţinută din 
fondurile judeţului, Primării. Profesorii cu cari s'a şi deschis 
şcoala au fost doi, adecă: Dl. Grig. Căsânescu de L. Română şi 
subsemnatul de cea Francesă. In numitul an, am început lecţiu- 
nile cu clasa ÎI, rămănând ca treptat pe fie-care an ce va urma 
să se înfiinţeze şi 'cele-l-alte pănă la numărul de patru clase ce- 
rute de Programa, şcoalei. De atunci şi pănă la finele lui August 
anul expirat 1872, u continuat a tuncţiona şcoala tot cu numiții 
doi Profesori şi numai cu clasa I-a. Nu sau înfiinţat şi cele alte 
trei clase din causa micului număr de elevi, după cum se poate 
vedea, şi din alăturatul de acesta Indice. In urmă văzând Onor. 
fondatori că școala aceasta reală nu'şi ajunge scopul, am cerut 
şi căpătat în anul trecut voia de la acest Onor. Ministeriu ca 
să o transforme în şcoala Normală după cum este cea de aci 
din capitală Şi de la 1 Septembre trecut, funcţionează actual- 
mente ca Normală şi tot cu o asemenea numire de o cam dată 
tot pe foşti 2 profesori. 

Bine-voiţi vă rog D. M. a accepta pe lângă acestea şi asi- 
gurarea prea distinsei mele consideraţiuni. 

Directore (5.) G. Saffirim 

Pe lângă obiestele ce se predase la şcoala reală, se propunea 

în cl. 1 Normală Religia, Agronomia şi Muzica. Gh. Safirim se o- 

feri a da gratuit cursul de Şt. Naturale şi Agronomia, iar Gr. 

Căzănescu acel de Religie. 
Tot în toamna lui 1872 (adresa Nr. 2237 din 11 Sept. 

1872) se înfiinţă un internat alipit pe lâng: şcoala Normală. Di- 

rector al internatului fu numit dl. St. Sadoveanu, institutor, că- 

ruia, inpunându-se a preda şi Religia el o refuză. 

Pentru trebuinţele internatului s'au închiriat casele D-nei 

Maria, Braşovanu cu 80 galbeni pe an chirie, unde se mută şi 

şcoala din localul primăriei. 

Consiliul judeţian împreună cun prefectu:. se îngrijiră pentru 

elaborarea unor statute şi regulamente, 4 căror economie e a- 

ceasta : 
A) Regulamentul de primirea elevilor în şcoală, prevede : 

1) regimu! internat, 2) se vor primi câte 5 elevi Gin fie-care 

plasă a judeţului Gorj. 3) comisia examinatoare se va compune 

din prefectul judeţului ca președinte, din un delegat al judeţului,
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dintr'un institutor şi medicul. 4) Se vor primi numai fii de să- 
teni cu vrâsta între 16 şi 20 ani, având 4 clase primare, sănă- 
toşi, cu fizic frumos, cu certificat; de bună purtare şi cu anga- 
jament a. servi ca învăţători în judeţ cel puţin 6 ani cu 40 lei 
leafă lunară. 5) elevii vor fi bursieri. 6) modul primirei ca bur- 
sieri e concursul. 7) Comitetul permanent în schimb se obligă a, 
îndatora ca comuna unde învățătorul va funcţiona să facă local 
propriu de şcoală cel mult în 3 ani de zile. 8) Judeţul va, eli- 
bera, certificatul de absolvire nu la isprăvitul școalei, ci după ce 
va funcţiona un an ca învăţător. 

B) Programele de studiu se întocmesc pe cursuri de 3 ani 
şi anume : 

Anul 1, Anul ÎI Anul II], 

L. Română Pedagogia 
Religia şi Morala Didactica 

Artimetica Geometria Higiena 
Geografia, Arta Veterinară 
Istoria, Dreptul Administrativ 
Agricultura, Practica Pedagogică 

Caligrafia 
Desenul Obs. Elevii anului al 
Muzica. III-lea vor face pe re- 
Gimnastica petitorii celorlalţi 2 ani; 
Armele şi anume iarna; iar 

vara vor vizita școlile 
primare din oraş. 

C) Programele analitice se vor tace pe fie-care obiect, 
D) Budgetul şcoalei Normale se fixează pentru anul | 

(1872— 1873) la suma de 22070 lei, din care personalul 15000, 
iar materialul 7070, şi anume: N 

Vor fi 5 profesori cu leafă de 3840 lei, 3120, 3000 lei şi 
1920 lei, iar la material va fi hrana a 30 elevi interni 4950 lei. 

E) Regulamentul de ordine cuprinde următoarele 13 măsuri 1) 
elevii vor fi împărţiţi în grupe de 10 supt un caporal; clasa va 
avea un chestor; chestorii vor sta direct supt controlul profeso- 
silor şi directorului. 2) Brarhia acestor grade va fi riguros obser- 
vată. 3) Intrebuinţarea timpului: scularea la 5 dimineaţă, 4—7) 
meditaţia în clasă, la mâncare (caporalul cu compania lui), la 
culcare; 8—13) ordinea, la, biserică, escursiunea, gimnastica, ex. 
militar, penalităţi (mustrarea, postirea, închisoarea şi eliminarea). 

F) Sratutele de organizare ale şcoalei Normale au 7 capitule 
cu 28 articole şi cuprind: 1) scopul (prepararea de învăţători 
apți pentru şcolile rurale). 2) organizarea (3 ani, internat, obiec-
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tele de curs). 3) recrutarea elevilor (4 clase primare, săteni, 16 
ani, angajament pe 6 ani 4) administrarea şcoalei (director, mo- 
nitori. atribuţiile directorului). 5) Consiliul şcolar. 6) Examene şi 
vacanțe. 7) regulamente de administrare pentru fie-care lucru. 

Cu astfel de măsură şcoala normală începu a funcţiona bi- 

nişor cu cei 2 protesori de la şcoala reali, Gr. Căzănescu şi Gh. 

Safirimu, care își împărţiră studiile. | 
Elevi bursieri au fost 18 în anul 1. 
Se vede că nefiind mare deosebire între cursurile reale şi 

normale, elevii anului I real din 1871—1872, trecură în al 2-lea 

an normal în 1872 —1873, după cum sună adresa direcţiunei 

şcoalei din 6 Sept. 1872 cătră Preşedintele consiliului judeţan : 
„Conformându-ne adresei Dv. No. 6747 atât subsemnatul cât 

şi dl. Gr. Căzănescu începurăm a funcţiona la această şcoală de 

la 1 Sept. curente. Numărul elevilor clasei I s'a urcat pănă azi 

la 16, Până să urmeze 6 şcolari în clasa Il, din cei ce au ur- 

mat cu succes anul frecut cursul clasei 1, e bine a grăbi înfiin- 

ţarea, internatului,: şi a închiria un local, în care să se ţină în 

sale deosebite prelegerile claselor I şi 11“. 

Şi în adevăr în statistica întocmită de prelectul Moscuna 

At. ne dă pe anul 1871—1872, zo e/evi; iar pe 1872—1873 z5 

elevi. Din cei 16 elevi ai clasei reale, au trecut în toamna lui 

1872, abea 6 în clasa II normală, şi pentru ei sa închiriat şi 

Sală deosebită, ca să nu ţină curs la un loc cu elevii clasei I-a. 

Cu începerea anului şcolar 1873-1874 cursurile se fac pe 

3 ani şi corpul didactic se râdică la 5 profesori, şi anume, G/. 

Safirimu, Ion Păsereanu, Pr. Căzănescu, Gr. Stefulescu, Cr. 

Negrescu (gratuit) şi 7. Sfănescu, 

Materiile și le împart astfel. 

Gh. Safirimu a predat: L. Română (?. 1?. 1ll5) Istoria, Geo- 
grafia (12 112, 11%) şi Higiena 12. 

Gr. Căzânescu a predat: Matematica, I?. Il. IE. Fizica 12 
Chimia, Meteorologia, ]i2. Religia 18. 5. JIl2 Desen şi Caligrafie 

„don Păsereamu a predat Şt. Naturale, Agricultura şi Peda- 
aia, 

se ICr. Megrescu, inedic veterinar a predat veterinara şi Hi- 
giona (gratuit) 

1. Stănescu a predat muzica bisericească, gramatica şi exer- 
cițiite militare, 

Nu puţin interes presintă şi orarul şcoalei, cu 2 ore de clas 

dimineaţa şi 2 oare după prânz.
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Socotind timpul ocupat cu clasele de fie care profesor vedem 

că: Gh. Safirim avea 20 oare de curs pe săptăm-nă,. 

Gr. (ăzânescu avea 29 oare curs pe săptămână. 

1, Păsereanu avea 15 oare curs pe săptămână, iar ceilalţi 

din ce în ce mai puţin. 
Pănă la finele anului şcolar pe 1873—1874 sau mai numit 

următorii profesori : | 

Preutul P. Stefulescu pentru Religie de la 25 Sept. 1873 

cu 100 lei salar lunar. 
Gr. Negrescu medic veterinar ia şi Higiena pe lângă Ve- 

terinarie. 

Pe ziua de 24 Decembre 1873 Gh. Safirim îşi dă demisia 

şi de la catedră şi de la directie; şi cu suplinirea, catedrei de 

partea liierară e însărcinat; N. Junian, iar la direcţia şcoalei e 

însărcinat Gr. Căzănescu pe ziva de 1 Ianuar 1814. 

La sfârşitul anului 1874 se rândueşte o comisie din partea 

judeţului compusă din D. Pleşoianu, C. Stanciovici şi protopopul 

St. Nicolaescu care vine şi azistă la examene şi închee raport 

de situaţia şcolară. Din acel raport cetim sare era corpul didac- 

tic la finele anului 1874: 

St, Sadoveanu, director internatului, a predat Pedagogia. 

Gr. Căzănescu a predat Matematica, Fizica, Chimia, Desen 

şi Caligrafia. 

N. Iunian a predat L. Română, Istoria, Geografia şi Dr. 

administrativ. . , 

]. Păsereanu a predat Agricultura, Zoologia, Botanica şi 

Mineralogia. - 

Pr. P. Stefulescu a predat Religia, j 

C. Negrescu medicul veterinar al judeţului a predat Ve- 

terinăria, 

1. Stănescu a predat Muzica. - 

Căpitan Popescu, comandantul dorobanţilor a predat Exer- 

ciţiile militare. | 

Tot în acel raport; cetim şi lista premianţilor şi vedem că 

prima serie de absolvenţi ai şcoalei Normale de Gorj a dat. 2 elevi: 

Ciobanu C. premiant 1. 
Birean Nic. » 

Budgetul şcoalei a fost următorul : 

1872--1873 în sumă de 16.155 lei 
1873—1874 , „ p 17.9%6 , 
1874—1875 ,  » 18677 '



    

Iată cum erau repartizate cheltuelile 
2 profesori a 260 lei lunar 
1 profesor a 250 
l profesor a 200, , 
Directorul internatului 200 lei lunar. 
3 persoane de serviciciu câte 50 lei lunar. 
30 elevi bursieri a 360 lei pe an. 

Iar proporţia între cheltuelile şcoalei şi ale internatului era: 

» » 

Şcoala , Internatul 
1873/74 8380 9586.50 
1874/75 8420 10257. 

In anul scolar 1874—1875 mişcarea populaţiunei scoalei 
era aceasta: 

Clasa I 15 elevi. 
Clasa II 10 elevi. 
Clasa III 18 elevi. 
De-abia, scoala Normală apucase a da 2 absolvenţi în vara 

lui 1874 şi deja consiliul judeţian prin budgetul nou pe 1875— 
1876 (1 Ianuarie) hotărâse ca şcoala Normală să ţie numai 6 
luni (1 lanuarie—1 Iulie), și restul de 6 luni să se transforme 
în gimnaziu, care urma să se deschidă pe ziua de 1 Sept.1875. 

In mintea celor de atunci gimnaziul ar fi satisfăcut mai 
mult interesele orăşenilor din Târgu-Jiu pentrucă li se înlesnia 
cultura secundară acasă la, ei, pe când şcoala Normală satisfâcea 
interesele judeţului având o chemare specială, apoi numărul ele- 
vilor era prea, restrâns şi regimul de internat; apoi şi cheltuelile 
budgetare din ce în ce mai anevoioase mai ales cu internatul. 

Votul consiliului judeţian fu referat ministerului de interne ; 
Acesta, înaintează Ministerului de Instrucţiune cu adresa No. 
1003 din 18 Ianuarie, 1875 asupra, celor hotărâte, pe care mi- 
nistrul de atunci dl. Tit. Maiorescu pune rezoluţia : «avizul nos- 
tru este să se continue ca și în trecut numai cu şcoala nor- 
mală» ; apoi continuă 2 rînduri pe care singur ministrul le-a, şters 
fiind un fel de angajament, pe care împrejurările politice de pe. 
atunci nu lau îngăduit să-l îndeplinească: «urmînd ca după noua 
organizare a instrucţiunei publice să se înfiinţeze şi gimnaziu 
dacă va fi trebuinţă». 

In vara, lui 1875, absolvese 17 elevi scoala, şi toţi intră ca 
învăţători la şcoalele rurale din judeţ. 

Gândul insă al riembrilor consiliului judeţan s'a. realizat în 
parte, căci din toamna anului 1875 a început a se primi și 

„externi, 
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Iată populaţiunea scoalei pe anul scolar 1875 | 76. 

Clasa 1 25 elevi, din cari 12 externi şi 13 interni. 

2 IL 8 » » » ] » » f » 

» III 10 » » » 2 » » 8 » 

Total 43 elevi, din cari 15 externi şi 28” interni. 

Din aceşti 43 elevi 28 au fost bursieri, potrivit budgetului 

scoalei, iar 15 externi: Din aceştia, 3 erau în clasele a 2-a şi a 

3-a; şi îngăduiţi a urma cursurile ca externi, ds oarece perdeau 

bursa, iar din nou s'au primit deodată 12 externi în clasa I-a. 

In cursul anului 1876 sa modificat cu totul caracterul 

şcolilor normale, înființându-se anul al 4-a. 

Potrivit aceştei noi organizări, sau publicat şi noi programe 

(Monit. Off. No. 288 din 1876). Cu adresa No. 10448 din 25 Oct. 

acelaş an se invită ca şi şcoala Normală din Târgu-Jiu să se 

conformeze nouei orgavizări. 

Absolvenţii clasei III Gin vara anului 1876 n'au fost reţi- 

nuţi pentru a urma clasa IV, ci au devenit învăţători; așa că, 

sa întârziat cu un an aplicarea nouei organizări. 

Pe anul școlar 1876—1877 mişcarea școlară afost aceasta : 

clasa 1 16 elevi din cari 8 interni 

» II 15 » » 13 » 

„III 7 7 2 » » 

total, 38 elevi din care 28 elevi interni 

Cei din clasa III sunt opriţi a continua cursurile clasei a 

4-a în anul şcolar 1877/1878. 
In adevăr cu Raporiul No. 47 din 3 Noembrie 1876 direc- 

ţiunea şcoalei face cunoscut că pe ziua de 1 Noembrie s'a şi pus 

în aplicare la Şcoala Normală din Târgu Jiu programele nouă pe 

4 ani, iar în 15 Dec. acelaș an 1876 Direcţiunea înaintează alt 

raport consiliului judeţan, aducând la cunoştinţă noua organizare 

pe 4 ani, cu invitare a se dispune luarea de măsuri în con- 

secinţă. 

In vederea sporirei numărului anilor şi a unei organizări 

temeinice a şcolilor normale, şi consiliul judeţan de Gorjia multe 

măsuri reglementare în privinta admiterii elevilor în Şcoala Nor- 

mală din T.-Jiu, modificător ceva al dispoziţiunilor din 1872 şi 

anume : 

Comisiunea de examen pentru burse se va compune din : 

prefectul judeţului ca preşedinte, din delegatul consiliului per-
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manent, dintrun institutor public şi din medicul "primar al ora- 
şului. Iar între conâiţiunile de admitere cetim acestea: 1) să fie 
fiu de român 2) să aihă vrâstă de 16—20 de ani, 4) să aibă 
certificatul a 4 clase primare, 4) să fie sănătos, 5) să aibă cer- 
tificat de moialitate, 6) să aibă fizicul frumos şi corespunzător 
chemărării pedagogice, 7?j să facă contract cu comitetul perma- 
nent că va sluji în judeţ, ca învăţător, depunând pentru aceasta 
şi o cauţie la casieria judeţului. 

Elevii şcoalei vor putea fi interni şi ex/erni. 
Cu deschiderea noului an şcolar 1877/18 se aduce o mare 

schimbare în corpul didactic; erau acum clase mai multe, 0- 
biecte şi oare mai multe; de aceia, şi numărul profesorilor se 
râdică de la 5 la 1, 

Iată, mişcarea elevilor pe acest an 

iuscrişi promovați repetenţi retraşi 
clasa I 29 24 4 1 
clasa II 18 13 — — 
clasa III 14 12 2 — 
clasa IV 7? 7 — 
Din aceştia bursieri au fost. 39, iar externi 24 elevi. 
Corpul didactic se compunea din următorii profesori, din 

care 4 titulari, 2 suplinitori şi 1 gratuit. , 
Gr. Căzănescu, director şi profesor de Matematici, Desemn şi 

Caligrafie 
Jon Păsereanu, provizor al internatului şi profesor de Ştiinţe Fizice 

Naturale. 
Gh. Valy, profesor de Istorie şi Geografie. 
N. Cloşanu, profesor de Limba Română şi Pedagogie, supli- 

nitor; şi e înlocuit cu titularul Catedrei dl. W. 
N. Săulescu, care a dat concurs în 23 Iunie 
1878 şi e numit provizor cu ord. No. 7560 din 
2 August 1878, DI. N. N. Săulestu a fost şi di- 
rectorul şcoalei pănă la desființare, iar actual- 
minte e magistrat în Târgu Jiu, şi de la d-sa am 
luat verbal mai multe lămuriri de starea, Şcoalei 
Normale. 

1 Flămându, profesor de Drept Administrativ şi Constituţional. 
Pr. P. Stefulescu, a predat Religia. 
August. Geger, a predat Muzica; după el vine apoi Ion Constan- 

Zinescu, titalar încă din 1871, dar fiind bolnav, 
se daclară vacantă la concurs catedra în 1 Oc- 
tombrie 1879. 

Practica pedagogică potrivit nouei programe are 10 ore pe
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săptămână, urmând a se face vizite pe la. şcolile primare din 

oraş. Cum îns% direcţiunea Şcoalei No. 1, «refuză, acest lucru, se 

naște un conflict între direcţiunea şcoalei normale (Gr. Căzănescu) 

şi direeţiunea, şcoalei primare ([. Rădulescu), aşa că practica n'a 

putut începe de cât în 13 Mart 1878. 

Pentru budgetul judeţului noua organizare era o îngreuiare, 

In anul 1876-77 cheltuelile cu personalul didactic erau de 11920 

lei, din care: 

1) Un profesor de Ist. Geografie, Dreptul a 250 

lei lunar 3000 lei 

2) Un profesor de Matematică, Desen, Caligrafie 

Agronomie a 250 lei lunar 3000 lei 

3) Un profesor de Agricultură, Şt. Fizico- Natu- ! 

rale a 250 lei lunar . 3000 lei 

4) Un profesor de Religie şi Morală a 140 lei 

lunar . 1680 lei 

5) Un profesor de Muzica, Vocală, a 100 lei lunar 1200 lei 

Diverse pentru cancelarie . . . , . 60 lei 

Total 11940 lei 

In 1877 se sporeşte budgetul cu 1480 lei la catedra de 

limba Română, adică cu un total de 13360 lei. 

In 1878 se râdică la 15780 lei budgetul personalului didac- 

tic, fiind 7 protesori, din care 6 cu plată și unul gratuit. 

In 1880—81 era acelaşi budget de 15720 lei pentru perso- 

nalul didactic. 

Dacă la aceste cheltueli de personal adaugăm şi cele ale 

internatului, lucrul e şi mai vădit, că pentru in budget ca al ju- 

deţului Gorj întreţinerea unei scoale normale era o sarcină prea 

oneroasă,. 

In anul 1876—77 budgetul internatului a fost de 71490, din 

cari : 4 pe“soane din administraţie . . . . 1860 lei. 

30 bursieri a 13.50 lei pelună. . . . 4050 „ 

chiria localului . . . „a 1000 

lemne, iluminat, spalat, ete. „a 580 

Total 7490 5 

In anul 1877-1878 budgetul internatului a fost de 7160 lei, 

însă se prevăd 40 burse a 13.50 lei pe lună şi se scade la ju- 

mătate plata personaluiui, dându-se povizorului internatului un 

mic spor la catedră. 

In anul 1878 —79 budgetul internatului se râdică de o dată 

la 12300 lei, prin înfinţarea clasei IV-a şi prin organizarea prac-
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„ticei agricole, pentru care se prevăd 4000 lei spre cumpărare de 
instrumente agricole, 

In anul 1879-80 budgetul internatului e de 9812 lei, din 
care 2000 lei pentru grădină, Aceiaşi sumă se menţine şi la bud- 
getul pe anul 1880—1881, când se prevăd 11900 lei din care: 

40 elevi bursieri a 15 lei .. . „6000 lei chiria localului . . „1400 » intreţinerea grădinei . , . 1200 » 
facerea unei case de bârne la grădină . 2000 » un grădinar . . 360 » diverse. . „ 1030 » 

11990 > 
reducându-se cu mare greutate suma de 1320 din totalul de 13310 
cât se întocmise de direcetorul şi provizorul internatului proiec- 
tul de budget pe acel an. 

In anul 1880 | 31 pare a fi fost cea mai râdicată prevedere 
budgetară, pentru întreţinerea Şcoalei Normale şi anume 29250 
dei, din care 880 cheltueli extraordinare, 

- Cheltuelile provocate cu înființarea şi întreţinerea unei gră- dini şcolare pentru practica, agricolă, erau cele mai necesare pen- 
tru bunul mers al şcoalei. Graţie hărniciei fostului profesor Ion 
Păsereanu sa îngrădit locul grădinei, sau cumpărat toate unel- 
tele necesare lucrului câinpului, s'au însemințat locul şi s'a reușit 
a se da şi un mic folos din recolta grădinei. 

Dosarele intre 1878 | 81 sunt pline de memorii şi referate ale profesorului de agricult.ură, care ar putea, fi cetite și utilizate 
şi astăzi. 

Spre lămurireu, felului acestei practici şi a întinderei te- renului dăm loc în intregime unei adrese din 1878 Septembrie 15. 

D-lui Prefect local 

Am onoare a vă anexu pe lângă aceasta un tablou specifi- cativ, de speciile şi varietățile de plante cultivate în grădina bo- tanică şi câmpul de experienţă al] şcoalei Normale, cu explica- țiunile următoare relative. 
Intinderea grâdinei după cum D-voastră bine ştiţi fiind cinci pogoane, şi destinaţiunea sa fiind experienţa, adică: cultura u- nui număr cât se poate de mare de specii şi varietăţi de plante care pentru a putea fi puse în experiență, a trebuit să renun- tăm cu totul la ideia de beneficiuri ; bine înțeles, o colectivitate de varietăţi de plante pe o întindere de 5 pogoane nu pot ocupa 
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fiecare înparte de cât o întindere de câţiva stânjeni patraţi. Ur- 

mează deci de aci, că producţiunea nu poate fi alta, de cât îm- 

mulţirea seminței sămănate, în raport cu suprafaţa ocupată de 

„fiecare specie. Pentru a demonstra că având o întindere de pă- 

mânt, unde pe lângă sămănăturile de experienţă, sar putea re- 

aliza și un oarecare beneficiu, am întrodus cultura cartotului Şi 

sfeclei pe o întindere mai avonisată; în această cultură de și 

cu destulă părere de rău trebue să mărturisesc, că în lipsă de 

teritoriu, a trebuit să abuzez extrăgând două recolte după un 

pământ, după cum am făcut cu cartoful şi sfeclele de zahăr cul- 

tivinâu-le printre plantaţiunile de pomi şi asenţe forestiere, cea. 

ce este contra unei raţionale culturi, când mai ales solul din na- 

tura sa este steril, dar a trebuit să dau oarecare prelej, că a- 

vând un teren mai avansat sar putea dacă nu asigura un be- 

neficiu, cel puţin a se equilibra cheltuelile cu cultura de experiență. 

Este stiut în toate părţile şi chiar în toată lumea, unde 

progresul este înaripat, că prin culturile experimentale, benefi- 

ciurile sunt enorme; însă aceste beneficiuri nu se pot reflecta, în 

tesaurul din care sau făcut avansurile întrun mod direct, ci 
indirect şi încă cu procente de sută la sută, 

Imbunătăţirea soartei terenului depinde totdeauna de mă- 

rirea fondului său material; această mărire de materialuri îşi 

are sorgintea în raţionala cultură a plantelor de întreţinerea e- 

xistenței masselor societăţii, singura ra:inură de avuţie pănă a- 
cum în ţara noastră. 

Ei bine dar, cultura de experienţă din grădina şcoalei Nor- 

male, are deviză îmbunătăţirea posiţiunei materiale a terenului, 

solida bază a statelor, şi prin ei asigurarea, şi tot odată mări-: 
rea tesaurului public, tesaurului din care a decurs cu cât-va 
timp mai înainte neînsemnate sume. 

Acestea fiind explicaţiunile ce avem a da, termin cu rugă- 
ciune însă să bine voiţi a interveni prin onor Comitet de a se 
estima şi tot odată a, se vinde producţiunile ce am putut do- 
bândi prin avansarea culturii citate, spre a se desdauna casa jude- 
tului cu cât chiar o experienţă a putut produce. 

In adevăr se reuşise a se aduce următoarele foloase din 

recolta grădinei, cum vedem întrun raport din 1883: 

790 ocă grâu 
215 ,„ orz 
560 „ porumb 
80 „ -Soe 
3919, bob 
19 „ mazere 

O altă greutate pentru bunul mers al şcoalei Normale a fost lo- 

calul față eu înmulţirea freguentării elevilor frrnindu-se şi externi.
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Cât timp şceala a dus'o cu regimul internatului, a dat cele 
mai bune rezultate. Dovadă stă la aceasta numărul cel mare 
de absolvenţi, cari toţi au întrat în învăţământul rural. Cum a 
început a se primi externi, disciplina a scăzut şi şcoala nu mai 
corespunse chemării sale, de oare-ce externii nu intrau cu scopul 
precis de a se face învăţători. 

Iată un tablou de mişcarea elevilor în clasa I-a pentru a 
se vedea mereu deosebiri în spiritul şcoalei, mai ales după în- 
ființarea clasei a 4-a. 

| 1874, 1875, 1876, 1877. 1878, 1819, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 
Clusa 1-a 15 24 16 29 35 51 57 77  LU7, 107 53 1%, 
Total 43, 42, 38, 58, 79, 103, 198, 154, 235, 29,191, 93. 

Şcoala nomală devenise un adevărat gimnaziu! 
Chestia elevilor orăşeni şi săteni era vie pentru conducă- 

torii de la consiliul judeţan şi de la primărie. In 1879 Sept. 22 
primăria înaintează, o adresă direcţiunei şcoalei (No. 1834), prin 
care se cere raport de câţi fii de orăşeni au fost şi sunt în şcoala 
Normală. Directorul răspunde cu raport No. 35 că de Ja începu- 
tul şcoalei Normale (1872) au fost 40 fii de orășeni din Târgu- 
Jiului, care au urmat un clas două normale, iar în anul 1879 

erau 40 fii de orăşeni. 

In privinţa localului găsim că încă din 1870, sa închiriat 
etajui de sus al caselor d-nei Braşoveanu (7 camere) pentru 
scoală şi internat. 

La început şcoala reală, fancţionase în acelaş local cu pri- 
măria, punându-i-se la dispoziţie o singură sală. Cu înmulţirea 
claselor, mai ales din 1877 toamna, localul d-nei Braşoveanu nu 
mai era îndestulător, căci potrivit adresei No. 9549 din 5 August 
1877 vedem că se dispun următoarele: locuinţa, directorului 
şcoalei să fie dormitor pentru clasa IV-a, iar cancelaria şcoalei să 
servească de locuinţă directorului, cât. despre cursurile clasei a 
4-a să se ţină prin celelalte clase, în oarele libere. Cu aseme- 
nea rănduială nu mergea. Cei 7 elevi din anul 4-lea umblau cu 
clasa din o sală în alta, iar bietul director strâmtorat intr'o 
singură, odae slujind şi de cancelarie. 

In vara anului 1878 s'a, închiriat casele d-lui 1. Paladă, în- 
cheindu-se contract pe 3 ani (1 Ianuar 1879—1 lanuar 1882), 
cu putinţă de a se muta, Şcoala chiar de la 1 Septembrie 1878. 
Localul dispunea de 8 odăi și chiria era de 1400 lei anual.



  

—. 49 — 

Dar viaţa şcoalei în acest, nou local nu fu lungă, căci cu 

adresa No. 13819 din 29 Decembrie 1880, se dispune ca de la 

1 Januarie 1881 şcoala să se mute în chiar localul Prefecturei,. 

etajul de jos, de oare ce în localul Paladă se mută Batalio- 

nul de dorobanţi. 

Tot atunci se dispunea desfiinţarea internatului, rămânând ca 

scoala să fie populată numai de externi. 

Cei 7 elevi din clasa IV (Catalinescu A. Cocârlă Ion, Dimi- 

trescu Gh. Diculescu N. Dobrescu V. Pupăzeanu Gh. Rădăcinea.- 

nu Gh) fac jalbă la minister că, neavând mijloace de a se între- 

ţinea, să fie ajutaţi de minister, lucru ce li se refuză. 

Ultimul local, în care a fost instalată şcoala, era cel mai 

impropriu. Neavând nici ogradă împrejmuită, nici loc retras pentru 

liniştea ţinerii lectiunilor, elevii la eşire din clasă erau în drum, 

în ochii tuturor care veneau cu afaceri la prefectură. Nu puţine 

incidente au fost între Prefectură si direcţiunea scoalei, mai ales 

din pricina ciaselor de muzică şi gimnastică, aşa că există mai 

multe rapoarte în privinţa aceasta, că din cauza aparatelor de 

ximnastică e.ameninţat să se dărâme întreg localul, care nu fu- 

sese clădit în vederea unei şeoli, ci numai pentru prefectură. 

Ca urmare unei astfel stări de lucruri vedem o pertur- 

pare în corpul didactice al ultimei perioada (1881 —1885) Gr. Că- 

zănescu fostul director şi profesor de matematici e trecut la Cra- 

iova, la gimnaziul real unde funcţionează şi astăzi, iar în loc gă- 

sim pe Victor Bălăcescu (2 Nvem. 1882); apoi pe G. Stoicescu 

(1884 | 85) iar la catedra de desemn. caligrafie şi gimnastică, care 

pănă acum le-au ţinut unite dl. Căzănescu se aduce di M.]. 

Tutunariu (Noem. 1882), sare ţine pănă la 1884, după care se 

numeşte dl. 1. 1. Cari:n, stând aproape un an catedra neocupa- 

tă. La direcţie dl. Gr. Căzănescu e urmat de dl. N. AI. Săulescu, 

care a predat şi Pedagogia (Octombrie 1882). Acesta cerând con- 

cediu pentru studiu e suplinit de dl. N. Gălescu, 

DI. ]. Păsereanu profesor provizor de st. Fizico-Naturale e 

mutat la Craiova, unde funcţionează şi azi la şcoala Normală de 

acolo, dar ca suplinitor (2); iar în locul d-sale se numeşte (31 

Oct. 1881) al. 7. Carfian care ocupă catedra pănă la Oct. 1883, 

când trecând" la stat e numit dl. P. D. Cosfescu. 

DI. Gh. Vai, profesorul de Istorie şi Geografie, trece la 

4
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gimnaziul real din Turnu-Severin, iar în locul săn se numește dl. 
]. Spineanu (6 Oct. 1883). 

Pentru catedra de muzică nu se prezentase de 3ani dezile 
nimene, fiind greu de a găsi maestru de muzică cu 50 lei diurnă 
lunară, şi numirea lui Marin Poenăreanu a fost numai pe hâr- 
tie (1880 Febr.). 

Apoi la o schimbare de profesori stăteau cu lunile cla- 
sele neocupate, până ce titularul se prezentă la post, aşa că di- 
recţiunea scoalei nu arareori arătă comitetului permanent răul 
ce decurge pentru scoală din aceste lipsuri şi goluri de catedre. 

Pentru catedra de Medicină şi Higienă, pe care 1. Păse- 
reanu le ţinuse unite cu catedra de naturale-agricultura şi vete- 
rinarie, vedem perândându-se o serie de medici ca dr. Modăâlcă, 
dr. Bardescu, dr. Ionescu, dr. Staicie. 

Iar pentru cursul de Drept Administrativ şi Constituţional, 
care era alipit la cursul de Pedagogie, vedem predând între 1878 
până la 1881 d. V. Zascar, fostul ministru de interne, de loc 
din Gorj. 

Iată cari sunt profesorii, cari iscălesc situaţia scolară din 
22 lunie 1885, ultimul an de scoală normală: N. N Săulescu; 
Pr. P. Stefulescu, Dr. Ionescu. P. D. Costescu, I. D. Spineanu şi 
V. Bălăcescu. 

In privinţa rezultatului general al scoalei găsim 2 rapoarte 
edificatoare. 

In Raportul Prefectului Moscuna din 1880 Sept. 8, cetim 
că până în 1880 scoala normală a dat următorii absolvenţi : 

anii absolvenţii 
1874— 2 
1875—17 
1876—10 
1877— nici unul, înființându-se clasa a IV-a 
1878— 7 
1819—12 
1880—10 
Total 58 din cari 48 funcționau ca, învâţători. Iar în 

raportul drecţiunei scoalei din 14 Febr. 1885 (ca răspuns la or- 
dinul No: 1842), cetim că în răstâmpul de la 1880—1885 au mai 
eşit absolvenţi 41 elevi, cari toţi funcţionează, în judeţ, şi anume: 

78 invăţători normalişti în Gorj 
21 - » » Mehedinţi 

Totai 99 absolvenţi.
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Controlând statul personal al învăţătorilor din Gorj am gă- 

sit că actualmente funcţionează ca invăţători cu certificate de 

absolvire a scoalei normale din T. Jiu 76 învăţători, din care 

unii fac podoaba învăţătorimei noastre rurale. 

Din cei 14 ani de viaţă ai scoalei normale, 9 au fost ani de 

înflorire, cât timp regimul a fost internat şi s'a ţărcuit numai 

la elementele rurale. Ultimii ani de viaţă ai scoalei normale au 

fost ani de lipsă şi de desorganizare. | 

In lipsa de mijloace budgetare, corpul didactic sa vezleţit ; 

în loc ae titulari am avut o serie de suplinitori, cari nu se cre- 

deau lipiţi de scoală, duceau o viaţă precară, şi tote aceste 

stări de lucruri sau resimţit şi asupra mersului scoalei. 

Cu toate acestea nu putem încheea rândurile despre această 

scoală fără a nu zice că sacrificiile făcute de judeţul Gorj cu în- 

treţinerea acestei scoli normale timp de 14 ani sunt o pildă vie 

de ce poate iniţiativa privată, când se găsesc oameni doritori de 

progresul bunului public ca bătrânul Pleşoianu, iniţiatorul ei, sau 

ca Atan. Moscuna prefectul de Gorj, de după vremuri. 

b). Internatul de fete Săvoiu. 

In istoria învăţământului public, vorbind de jud. Gorj nu 

putem trece cu vederea internatul de fete Săvoiu, care încoro- 

nează munca depusă de oamenii de bine pentru scopul culturei 

femeii, pe lângă cea a barbaţilor. 

Nu ştim începuturile acestui internat de fete, care e dato- 

torit în totul carităţii particulare; deja în 1870 institutul avea 5 

clase, puse supt direcţiunea d-nei Hermine Todie, cu contract. 

Eleve erau în acel an 26 la număr şi anume: 10 în clasa [ şi 

II, 7 în clasa III, 5 în clasa 1V şi 4 în clasa V-a; | 

Scoala avea o subvenție din partea epitropiei aşezemintelor 

Brancovineşti din Bucureşti cu nobilul scup de a se da „tuturor 

păriaţilor cari ar dori să-şi instrueze fetele“. Se mai susţinea cu 

o subvenție din budgetul Ministerului Instrucţiunei, cum şi cu 0 

parte din budgetul comunei Târgu-Jiului (3703 lei). Viaţa aces- 

tui institut era hotărâtă prin un statut şi regulament a căror 

ispoziţiuni erau acestea : | 

A). Admiterea elevelor. Se admit eleve până la 16 ani vrâsta. 

Regimul scoalei e internat şi semiinternat, Plata internatului e
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de 36 galbeni pe an; semiinternele plătesc 10 galbeni: Lecţiu- 
nile de piano costă 10 lei noi pe lună. Toate articulele pentru 
întreţinere în internat vor fi procurate de eleve. 

B). Disciplina. Elevele sunt privighiate de directoară, gu- 
vernante şi bone. Elevele vor vorbi franţuzeşte şi nemţeşte în 
timpul recreaţiei. 

C). Pedepsele sunt : mustrare, consemnare, privare de masă, 
arestul şi excluderea provizorie ori definitivă. 

D). Profesorii şi datoriile !or. Ei nu pot pedepsi elevele de 
cât cu vorba şi cu nota. 

E). Guvernante şi bone: dorm cu elevele; privighează con- 
versaţia în franceză şi germană, etc. 

F). Intrebuiuţarea timpului. Scularea la 7 dimineața, 7% —8 
meditaţie, 8 cafeaua; 9---12 lecţii; 12 dejunul, 2: prânzul, 3— 
344 recreaţie, 4—6 lecţii; 7 gustare, 714 — 84 recreaţie, 9 culcare. 

G). Instrucţiunea Se vor preda în limba română cursurile 
a 4 clase primare şi zu c/asă suplimentară după programul 
statului. 

L. franceză şi L. germană obligatorii. 
Muzica instrumentală pe piano-forte Până ia concerte. 
Desen grafic la Broderie. 
Lucrul de mână de la împletitură pănă la confecţionarea de 

haine. 

G). Scoala normală din Turnu-Măgurele. 

1874—1880 

In şedinţa de la 24 Oct. 1873, consiliul județan de Teleor- 
man votează înființarea, unei scoli normale în Turnu-Măgurele, 
cum cetim în Procesul-verbal din 25 Mai 1874, (dosar 161 pe 
1874); prin care se cere de la Minister programe şi publicarea 
la, concurs a catedrelor. . 

„Comitetul având în vedere ca de lal1 Sept. viitor urmează a se deschide cursurile scoalei normale, ce s'a votat de onoratul consiliu general a se înfiinţa, la reşedinţa acestui judeţ“... 
Potrivit acestui Proces-verbal, prefectul judeţului cu raport 

No. 4764 (din 28 Maiu 1874), intervine şi el la minister, cerând 
programele şi scoaterea la concurs a catedrelor. El zice :“ 

«La 1 Sept. viitor urmând a se începe cursurile scoalei zorinale, ce s'a votat de onoratul consiliul general a se înființa, in reşedinta acestui judeţ».
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In adevăr consiliul general votase înfiinţarea unei scoale 

normale, cu doi profesori, grupând astfel catedrele : 

Grupa I-a). Religia, Istoria, Geografia, Agricultura. 
> II-a). L. Română, Aritmetica, Desemnul şi Caligrafia. 

Se votează salariu 300 lei lunar de fie care profesor. Nu 

ştim, dar după felul grupării catedrelor, putem deduce că consi- 

Jierii judeţeni când au votat înfiinţarea unei scoale normale, nu 

s'au îndepărtat cu gândul mult de litera legii din 1864, care ce- 

rea în plus de materiile scoalei primare, un curs de agricuilură, 

de şi de la 1864—1873, în răstâmpul de 9 ani se înființase atâ- 

tea, şcoli normale în diterite oraşe, iar centrala Carol 1 din Bu- 

cureșli putea sluji drept pildă de ce trebuia să fie o scoală normală, 

Cum se svoni despre intenţia bună a consiliului judeţean 

se şi găsi doritor a ocupa una din catedre. Şi în adevăr Preutul 

]. Constantinescu. profesor la scoala centrală de fete din Bucu. 

reşti, dorind a'şi servi târgul lui de naştere, ceru a fi numit el 

titular la una din catedre, pentru a doua publicându-se concurs 

la Craiova pe ziua de 9 Dec. 1874. 
Cu adresa No. 7874 din 26 Aug. 1874 se aprobă numirea 

pr. I. Constantinescu. Cum însă dânsul cerea să fie garantat cel 

puţin pe 8 ani cu contract din partea judeţului ca să poată veni 

din Bucureşti la T.-Măgurele, şi cum comitetul nu se putea prinde la, 

aşa cevă, elişi dă dimisia, carese şi primeşte peziua de 25 lanuar 1875. 

Deschiderea şcoalei se fixase la 15 Dec. 1874, aşa că târ- 

guiala cu catedra preutului I. Constantinescu nu strică mult 

școalei. Concursul ţinut la Craiova avu de rezultat numirea lui 

1. Metroni ca, profesor şi director. Şcoala s'a deschis în adevăr 

şi a funcţionat anul | cu un singur profesor /. Metrom, care a 

predat toate vubiectele. 

Asupra localului în care s'a instalat întăiu şcoala, cetim lă- 

muriri în adresa (No. 10693) a Comitetului către Primărie, prin 

care se hotărăşte, ca pe ziua de 1 Sapt. să fie libere camerele 

şi salonul din localul primăriei, oferit încă din toamna anului 

1873, pentru înfiinţarea unui gimnaziu, 

Deci şcoala a funcţionat în acelaşi local cu primăria; cât 

despre caracterul şcoalei cetim date complecte în răspunsul ca 

face comitetul la adresa directorului şcoalei primare din 3 Sept. 

1874, Gh. Patriciu, care auzind că s'a hotărit deschiderea unei 

şcoli normale în Măgurele, cere lămuriri asupra caracterului a- 

cestei şcoale. 1 se răspunde următoarele :
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1) Elevii vor fi exzerui. 
2) Se va, aduce câte un elev de fie-care comună, sau cel 

puţin 25 elevi de clasă. 
3) Şcoalu va fi aşezată în localul primăriei, întun salon 

oferit de primărie şi alte 2 odăi. 
4) Unul din cei 2 profesori va fi şi director. 
5) Materialul şcolar îl procură comitetul. 
In ce scop directorul Gh. Patriciu cerea aceste lămuriri, nu 

reiese din alte scripte, bănuim însă că dânsul ar fi nutrit ideia, 
de a deveni profesor şi director de şcoala normală. 

In adevăr în 'Purnu Măgurele se agitase încă din 1873 ; ideea 
înfiinţărei unei şcoale secundare-Gimnaziu. Ba chiar Primăria se 
şi obligase a oferi şcoalei din localul ei pentru gimnaziu, 

Atunci se făcu o schimbare în dorinţa generală; curentul 
obştesc care stăpânea oraşele de prin partea locului (Caracal, 
Craiova, Jiul,) era favorabil şcolilor normale; Revizorul de Tele- 
orman, 7. Pascal, era ca și Eliade de lu Ploeşti, un înferbâutat 
apostol al înfiinţărei de şcoală normală Şi în judeţul lui. Şi în a- 
devăr ucest T. Pascal reuşi a înjgheba încă din 1873 planul u- 
nei şcoli normale în A/exandria. 

Cu raport No. 344 din 29 Sept. 1878 (dosar 127 pe 1873) T. 
Pascal arată că a, reuşit Brin stăruințele lui a înfiinţa în A- 
lexandria o şcoală normală pentru învățătorii rurali, cu spese o- 
ferite de comună şi de casa, judeţului. Cursul va, fi de 3 ani cu 
următorii profesori : 

1) Un institutor 
2) Un profesor gimnazial. 
3) Protoereul judeţului. 
4) Un agronom (Al. Petrescu primarul oraşului fiind elev 

al şcoalei de la Herăstrău va, predă agricultura). 
5) Revizorul care va preda 20 lecţi de pedagogie pe an, fă- cute la întoarcerea din revizie din 10 în 10 zile. 

Ba harnicul revizor a şi anunţat că cursurile acestei şcoale 
normale din Alexandria vor începe la 15 Oct. 1873. In consecinţă, 
el cere de la minister să i se trimeată, anuarele şcoalei normale 
Carol 1 pe anii 1867—1869, ca să-i Slujască drept normă. 

Nu se vede nicăiri că aceasta şcoală să fi funcţionat, căci pănă la anu: sa deschis şcoala normală, în Turnu-Măgurele, pe ziua de 15 Decembrie.
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La, deschiderea școalei erau faţă următorii 6 elevi: 

Negulescu Stoica 
Stanescu loan 
Georgescu Petre 
Yoicu Crăciun 
Grueanu Alex. 
Mitroeanu Petrea 

Cu aceştia şi-a început cursul Ion Metroni singurul profe- 

sor, care a funcţionat în anul întăiu. 

Potrivit planului de organizare al şcolilor normale similare 

din ţară, programul de învăţătură al şcoalei normale din T-Mă- 

gurele era întocmit pe 3 ani cu următoarele materii : 

Anul I, Anul II], Anul III 

L. Română Pedagogia, 

Religia şi Morala - Didactica 

Geografia şi Istoria Higiena 

Agricultura Arta Veterinară 

Caligrafia și Desenul Drept Administrativ 

Muzica Vocală, Muzica 

Gimnastica Gimnastica 

Ex. Militar Ex. Militar 

Aritmetica, Geometria, Practica pedagogică, 

Istoria Naturală cu observarea că e- 

levii din anul III vor 
servi ca repetitori ce- 

lor din anii precedenţi 
şi se vor exercita în 
pedagogie. 

Pentru întreţinerea acestei şcoale normale judeţul a prevă- 

văzut în budget pe anul 1874 suma de 7000 lei „pentru punerea 

în lucru de la. 1 Sept. 1874 a înfiinţărei unei şcoale normale“. 

Cu începerea anului II judeţul s'a gândit la complectarea, 

şcoalei. S'a, dispus prin proces-verbal din 23 Sept. 1875 ca fie-care 

comună rurală, dia judeţul Teleorman să trimeată câte un elev 

la şcoala normală, acel elev să aibă 3 sau 4 clase primare ru- 

rale, şi să i seprevadă în budgetul comunei 200 jei bursă pentru 

întreţiverea la, şcoală. Cu executarea acestor disposiţiuni se înser- 

cinase comitetul permanent şi în adevăr una din întinsele cores- 

pundenţe, ce formează, dosarele şcoalei e achitarea şi încasarea 

acestor burse de elevi: 

Cu toate măsurile luate în toamna anului 1875 abia mai 

vin 7 elevi, pe lângă cei 6 şi anume:
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Cristescu Gh, (actualul subrevizor şcolar) Popescu Anton, 
- Plorescu Ion, Dumetrescu Stan, Rizea Ioan şi Teodorescu Pan, 

Judeţul prevăzuse pentru întreţinerea, şcoalei pe anul 1875— 
1876 suma de 10200 lei, din care: 

2 profesori pentru anul 1 a 300 lei 7200 lei 
2 profesori pentru anul'Il, 4 luni 2400, 

mobilier . . . . . „ . . . 800 » 
Ă 10200 lei 

Metroni continuă a preda toate obiectele, căci 7. mMăciucă 
numit ca al 2-lea profesor în 22 Sept. 1875 nu se prezintă la 
post nici la 4 Decembrie, Atunci face cerere la comitetul per- 
manent institutorul T. Munteanu de la clasa IV-a a Şcoalei pri- 
mare că poate preda unele obiecte Ge la şcoala normală, dl... 
Metroni nefiind suficient singur. 

Se mai întâmplase ca I. Metroni să se îmbolăăvească prin 
Oct. 1875 şi cursurile au suferit, rămănând. şcoala fără profesor, 
căci suplinirea făcută de N. M. Proc, institutorul clasei I—I] 
primare fu mai mult nominală. 

Tot atunci intervine o nouă, cerere a d-lui / Gheorghiu, 
maistrul corului vocal al primăriei, care neavând haşi şi tenori 
pentru cor dintre elevii şcvalelor priraare, cere de la judeţ auto- 
rizare de a, preda muzica vocală la Şcoala normală, unde elevii 
fiind mai mărişori, poate găsi toate elementele pentru corul său; 
cererea i se încuviinţă, 

in cursul anului 1876 se mai primesc în şcoală 11 elevi, 
trimeşi de diferite comune: Anastasescu C. Florea At., Dimitrescu 
0., Manea Ilie, Popescu D., Popescu Iordan, Stănescu A., Voicu 
Ion, Vişănescu R., Marinescu Paraschiva, și Teodorescu C, 

Toţi aceşti elevi intervin la Prefectură ca să vină primarii 
comunelor de unde sunt ei şi să închee contractul că vor servi 
10 ani ca învăţători în satele lor. 

Nevoia celui de al 2-a profesor era foarte mult simțită; cu 
lecţiuni predate de institutorii locali nu mergea; programul nu 
se putea trece Şi elevii sufereau, 

In 24 lanurie 1876 intervine o nouă cerere a d-lui Joan 
Cireş, student la universitatea din laşi. El cerea, una din catedre; şi în adevăr la 27 Ianuarie Ion Cireş e numit profesor, şi n'a funcţionat de cât o lună pănă la, 28 Februar, când demisionează 
trecănd ca, revizor Şcolar al judeţului Teleorman. E
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In lipsă judeţul numeşte pe dl. Moisescu, profesor din A- 

lexanâdria, dar nu s'a prezentat la post. | 

Astfel s'a trecut şi anul 1875 —1876 tot cu I. Metroni pro- 

fesor, având pe toţi elevii într”o lecţie. 
Abia în 10 Aug. 1876 se regulează cu cel al doilea profesor 

prin numirea, d-lui 7. Bran pentru clasa II, care a şi început a 

funcţiona din toamna lui 1876. (Adresa No. 7364 din 10 Aug. 

1876). Această numire se făcu în urma recomandării d-lui I. 

Metroni directorul şcoalei (raport No. 19 din 28 Iunie 1876) 

Asttel pentru toamna lui 1876 şcoala uvea 2 profesori, ce 

aveau a preda: 

Ion Bran.—Şt. Naturale, L. Română, Istoria Românilor şi 

Caligrafia. 
Jon Melroni.— Matematica, Geografia, . Religiu şi Desenul. 

Budgetul şcoalei pentru anul 1876—77 fu tot de 10200 lei 

cu aceleaşi prevederi (2 profesori a 300 lei lunar fiecare), prevă- 

zindu-se în plus 150 lei pentru 3 stânjeni lemne la încălzitul | 

şcoalei. 

In cursul anului 1877 viaţa Şcoalei Normale din Turnu- 

Măgurele a fost tulburată de izbucnirea războiului. Cum oraşul 

'Turnu (Culă) era expus bombardărilor de la Nicopole, populaţia a în-. 

ceput a se retrage din oraş, autorităţile au fost mutate pro- 

vizor la Alexandria şi deci şi Şcoala Normală a trebnit să fie 

mutată la Alexandria. În asemenea împrejurări critice nimenea 

nu se gândea la complectarea, şcoalei, mai ales faţă cu noua 

organizare ce se dăduse şcoliior normale pe 4 ani, nu pe 5 ani 

cum fusese pănă atunci. 

Incă din 26 Dec. 1876 un domn V. Atanasiu, bacalaureat 

şi student cu 2 ani de facultate ceru catedra de Istorie, Geo- 

grafie, Pedagogie şi Religie. Consiliul permanent al Instrucțiunii 

aprobă numirea ; prefectura de Teleorman raportează însă (No. 

1437 din 12 Febr. 1877) că s'a suprimat o catedră de la Şcoala 

Normală şi că se poate scoate cel mult ia concurs catedra ce- 

rută de V. Atanasiu. In Martie însă Prefectura face alt raport 

la minister că s'a suprimat şi această catedră de Pedagogie, Is- 

torie şi Geografie şi deci cere suoaterea dia concurs a catedrei 

anunţate, ceia, ce s'a şi fâcut. 

Războiul bătea la uşe, şi cei din Măgurele fugeau la Ale- 

xandria. 
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In 29 April 1877 consiliui judeţan se întruneşte şi hotă- răşte mutarea provizorie a Şcoalei Normale la Alexanâria pe ziua de 1 Maiu. (Proces-Verba] din 29 Apri! 1877). Din cetirea acelui proces-verbal se vede că elevii deja începuse a părăsi şcoala din cauza bombardărilor oraşului şi că faţă cu hotărârea, luată de a muta reşedinţa, autorităţilor la Alexandria, şi Şcoala Normală se va muta la Alexandria, cu toate greutăţile ce vor întimpina elevii, fiind prea departe. 
In adevăr 19 elevi trec şi urmează cursurile Şcoalei Nor- male la Alexanâria, | , 
Odată mutată școala la Alexandria vedem că diaconul 1. Costescu cere dânsul suplinirea catedrei de' Religie şi Istorie, nu ştim însă dacă a, funcţionat sau nu. 
Pentru anul şcolar 1877-78 Şcoala Normală a, funcţionat numai cu 2 clase: clasa II-a şi Ill-a, căci nu s'au primit de loc în clasa I-a, comunele rurale ne mai având capul a se gândi la acordarea de burse pentru elevii normalişti, şi nici împrejurările 

nu permiteau atunci acestea. 
Budgetul județului pentru 1877—78 prevede următoarele 

Sumi : 
2 profesori a 300 lei lunar . , . , „'7900 lei Subvenţie profesorului de Muzică . . , „600, Un servitor , . . , . . „600 , Lefile elevilor ce vor rămânea vara, la cor a 5 lei lunar 800 » Lemne , , . , , , . „250, Mobilierul pentru înfiinţarea clasei a, [II-a , „600, Cheltuele de cancelarie . . . . „120, Cărţi de premii 

100 , 

10070 lei 
Cu începutul anului Şcolar 1878—79 Şcoala Normală a, re- intrat în starea ei normală mutându-se iar la T. Măgurele. S'au primit 10 elevi în clasa I; aşa că ea a funcţionat numai cu 3 clase, lipsind clasa II-a, 
In budgetul judeţului sau fost prevăzut 3 catedre a, 300 lei, o subvenție maestrului de muzică, şi în total budgetul școulei se râdică, la suma de 12960 lei. 
Pentru ocuparea celei de a 2-a catedre, se pune concurs şi o ocupă provizoriu Moise Boeriu, care a predat Şt. Naturale, Limba Română şi Pedagogia ; 
AL doilea profesor a fost Gyr, M. Joaniu, care a, predat
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Istoria, Geografia, Agricultura şi Religia, şi ministerul îi dă şi 

direcţia şcoalei ca compensație. că a, părăsit revizoratul, dar co- 

mitetul judeţan refuză instaiarea lui ca director, păstrând tot pe 

d. Metroni, care predă Dasenul, Caligrafia şi Matemateca. 

La examenul din Iunie 1879 absolveşte prima serie de e- 

levi din cei 13 înscrişi în 1874—-75, şi toţi trec ca învăţători la, 

comunele lor. 

In anul şcolar 1879 —80, Şcoala, Normală a funcţionat tot 

cu 3 clase (clasele. II. IV), avâud urmatoarea mişcare şcolară: 

Clasa 1 32 elevi 
Clasa II 12 » 
Clasa IV 10 » 

54 

In budgel se pusese şi a 4-a catedră, prevăzând la 

cheltuelele pentru instrucţiunea şeoalei suma de 17260 lei, cu 

un spor de 4300 lei faţă cu anul precedent. 

Pentru aceasta a « catedră se recomandă ca suplinitor de 

consiliul permanent al Instrucţiunei pe tânărul student W. Cosă- 

cescu, care avea 5 examene trecute la facultate şi dorea să, 

meargă la catedră (Fizica, Chimie şi Dr. Constituţional) Cum 

„însă catedra fu cerută de titularul de la Carol I, Gh. Cardaş i 

se dădu acestuia. 

Astfel unul şcolar 1879—80 s'a deschis cu aceşti 4 profe- 

sori, IL. Metroni, Moise Boeriu, Gr. loaniu şi Gh. Cardaş; 1. 

Gheorghiu preda muzica vocală. 

În 20 Ianuarie 1880 Gr. [. ioaniu demisionează, mai ales 

că şi consiliul judeţean în proectul de budget pe anul 1880—81 

dispunea desfiinţarea, celei de a 4 catedre, prevedea sumele pen- 

tru întreţinerea şcoalei numai pe 4 luni (Aprilie— Iulie 1881). 

Deci soarta, Şcoalei Normale era hotărită a se înlocui cu o şcoală 

de meserii ; 

La examenul din lunie 1830 absolvesc cei 10 elevi din 

clasa IV-a—a doua serie; şi cum pentru anul următor nu e: 

rau elevi în clasa IV-a, elevii celorlalte 2 clase (II şi III) auzind 

de hotărârea de a se desfiinţa şcoala fac o cererere coleciivă, la, 

minister, prin care solicită putinţa. de a continua studiile la alte 

şcoli normale. In cererea lor se vede arătat motivul desfiinţări 

şcoalei : lipsa de mijloaze ce constrânge pe judeţ a desfiinţa, 

şcoala.
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Prefectura de Teleorman cu raport No. 15693 din 15 Noenbrie 1880 trimete la minister cererea elevilor normalişti pentru a se lua măsuri în consecinţă. Iar la cererea unui candidat pentru a se arăta condiţiile de consurs a, catedrei de muzica, vocală, înre- gistrată la No. 9839 din 16 Oct, 1880, se vede această încheere: „Şcoala Normală din Turnu-Măgurele desființându-se, a- ceasta la, acte“. 
Elevii celor două clasa (I şi III) sau împrăştiat la Şcoala Normală a societăţii. 
Astfel s'a încheiat viaţa, acestei Şcoli Normale, care a daraţ 7 ani. şi a dat 2 serii de absolvenţi. 

H. Şcoala Normală 7raian diu T.-Severin 

1877—18382 

In anul când războiul era în toiul său, Ministrul de Ins- trucţiune de pe atunci. Gh. Ghiţu se gândeşte a mai îumulți nu: mărul şcoalelor normale cu 2, înființând pe ziua de 1 Septem- brie 1877 o şcoală normală la Ismail şi alta, la, Turnu-Severin. In vederea pregătirilor cu deschiderea, acestai şcoli se nu- meşte director încă de la 2 Iunie pe dl. I. Ştefănescu Priboy, de la şcoala de meserii din Turnu-Severin, unde era, profesor de Matematici şi Şt Naturale. 
S'a, închiriat locul unde azi funcţionează şcoala comercială şi s'au luat măsurile de cumpărarea tuturor articulelor necesare instalării a 15 elevi bursieri, pentru care se înaintează Ministe- rului cont în sumă de 1321 lei, bani 50. 
Catedrele ce aveau a funcţiona la această, şcoală se hotă- rise a fi aceste 6. 
1) Istoria şi Geografia, 2) Limba Română şi Religia, 3) Mu- tematici şi Şt. Naturale, 4) Dasemn şi Caligrafie, 5) Muzica vo- cală, 6) Gimnastica şi Ex. Militare, ! Primii profesori ca cure Sau deschis cursurile au fost: Ion Ștefănescu Priboy director şi titular la natematici şi Şt. naturale revenindu-se asupra mutării lui Gr. Căzănescu de la T.-Jiu. 
Rudolf Corvin e numit Suplinitor la catedra de L. Română şi Religie începând a funcţiona de la 22 Octombrie 1877, căruia



  

a
 

= 

— 61| — 

i se dă şi Muzica de la 28 Noembrie schimbându-și numele în 
Yodion. 

Ion Şurculescu. e numit profesor de Istorie şi Geografie şi 

începe a funcţiona de la 12 Octombrie. 1877. 

Gh Stravolca e numit maestru de Caligrafie şi Desemn şi 
începe a funcţiona de la 25 Octombrie 1877. 

Locot. Î. Tupeag începe a preda Gimnastica şi exerciţiile 
militare de la 25 Octombrie 1877. 

Elevi s'au primit 15 din cele 5 judeţe ale Olteniei, cari au 

căpătat bursa prin concurs: Noi ştim de această prima serie 

prin €ei 7 ahsolvenţi : Câmpeanu, Crivineanu, Didicescu, Niculescu, 

Bărculescu, Iliescu şi Georgian. | 
De oare ce însă 20 elevi absolvenţi de la scolile primare 

din oraş fac jalbă la Minister să fie primiţi şi ei a urma, cursu- 

rile scoalei Normale, consiliul permanent ia act de raportul Re- 

vizoratului scolar de Mehedinţi, (No. 216 din 23 Septembrie) care 

înaintase în original petiția colectivă a celor 20 de absolvenţi şi 

admite şi elevi externi. 
Tot odată directorul scoalei di. I. Stefănescu Priboy cere 

cărți de scoală (Rap. 52 din 19 Noembrie 1897). 25 arme muş- 

chetoane (Rap. 7 din 28 Ian. 1878), şi haine (Rap. 31 din 6 Mai 

1878). Intreţinerea materială a elevilor era toată pe sama sta- 

tului, 

Una, din cele dintăi griji a fost de a da un nume scoalei, de 
aceia încă din 20 Noembrie 1877, când cursurile abia începuse de o 

lună, direcţiunea scoalei înaintează un raport ia Minister, prin care 

cere ca şcoala să poarte numele de „Traian“. Avizul consiliului 

permanent e favorabil şi pe baza acestor lucrări M. S. Domnul 

iscăleşte decretul No. 2318 din 22 Decembrie 1877 prin care se 
stipulă că Seoala Normală înființată anul acesta în oraşul 
Turnu Severinului se va intitula „Scoala Normală „Traian“. 
Ministru de instrucţie era Gh. Chițu 

Cu toumna lui 1873 se înființază clasa II, şi la ruportut 

direcțiunei scoalei No. 45 din 7 Iulie 1878 se răspunde că s'a 

prevăzut în budget suicele necesare pentru înfiinţarea clasei II-a, 

- având a se mai primi încă 15 bursieri, cari sunt aceştia : 

Modâlcă, Dănciulescu, Lungulescu, Colescu, Roşulescu, 

Scrădeanu, Săftoi, Cotorogea, Romila, Popescu Grig., Bălăceanu, 

Pârvulescu, Ionescu Filip. Mihăescu Ion şi Iliescu Petru. 

Aceasta a 2-a serie a isprăvit complect scoala, căci din
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prima serie numai 7 elevi au urmat cursurile clasei 4-a, dar 
distribuiţi la alte scoli normale. . 

Pentru instalarea elevilor clasei II-a s'a necesitat cheltuia-- 
la de 2477 lei, bani 10 prin procurarea de toate articolele nece- 
sare dormitorului, bucătăriel, sufrageriei şi elevilor, cum se vede 
în raportul direcţiunei scoalei supt No. 7477. 

Corpul didactic continuă a fi tot acelaşi, cu mica, schimbare 
că Irodion Corvin fiind bolnav la Braşov se consideră demisionat 
şi catedra de muzică se dă lui 1. Şurculescu, profesor de Istorie 
şi Geografie, iar la catedra deL. Români şi Religie se numește 
N. Cloşean de la 20 Octombrie 1878), iar pentru Gimnastică şi 
arme se numeşte / Zuunariu. 

In anul al doilea scolar au început a se naşte mari cer- 
turi între profesorii şcoalei, ceia ce a provocat greve între elevi, 
bătăi între profesori şi denunţuri la minister urmate de anchete. - 
Dosarele scoalei sunt pline de asemenea anchete făcute de d-nii 
I. Bumbăcilă, general Davila, Zefir Herescu, Zalomit şi D. Pe- 
trescu. 

In 16 Septembrie 1879, 1. Ştefănescu Priboi e scos din di- 
recţie şi înlocuit cu /. Cloşeanu suplinitor, de şi consiliul per- 
manent opinase a duce pe M. Cloşean ca, revizor în Dobrogea şi 
pe Ion Bânescu să-l aducă director la, scoala normală Traian 
din T-Severin. 

Cu anul scolar 1879 | 80 începe a funcţiona şi clasa II-a 
iar pentru instalarea ei cu toate cele trebuincioase se cheltuesc 
1321 lei, bani 50. 

Pentru a se putea preda mai bine cursul de agricultură, 
horticultură, şi foresterie se numeşte gratuit pănă la budget pe dl. Gh Bohorian. 

În corpul didactic nu se face altă schimbare de cât că se 
numește profesor dl. Gă. Miloteanu. care a predat Matematecile 
Şi Şt Fizico Naturale. iar de la 12 Mart 1880 ia, şi direcţia în 
locul lui N Cloşanu, supt care se produse iar zarve întue profe- Sori şi personalul administrativ a] scoalei. 

Noul director cum intră în funţiune adună profesorii şi se 
aleg diriginţii pe clase. (Raport Mo. 30 din 27 Mart 1880) 

  

„_*) Acest nou profesor care pe ziu: de 1 lanuar 1879 să țină inale, işuzate în ospiciul onor. 

iscăleşte Closheano, cere să i se acorde 
coufer nţe în sala clasei I a seoalei nor- 

Primarii,
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-Se apropiau exumenele de fine de an şi odată cu lăsarea 

cursurilor, direcţiunea scoalei înaintează Ministrului un raport 

(No. 63 din 29 Mai 1880), prin care mijloceşte a se lua măsuri 

pentru înfiintarea clasei a IV-u potrivit legsi din 1876. Consiliul 

permanent al instrucţiunii dă, avizul favorabil şi lucruriie erau 

aici, când în Augustintervenind din nou cu alt raport; găsim pe 

el pusă următoarea rezoluţie : «să se ceară direcţiunii scoalei nu- 

mărul elevilor promovati în clasa IV-a, care elevi se vor distri- 

bui la celelalle scoli normale, cum va permite numărul». 

Ce întervenise la mijloc pentru schimbarea de atitudine a 

ministerului ? Noi credem că mijlociri locale de la Severin au făcut 

că cu tot avizul favorabil, ministerul să desiste de a grăbi în 

îndeplinirea ei, iar la August se dispuse ca elevii de cl, IV-a să fie 

împrăştiaţi pe la alte scoli normale. 

Aceasta era o desființare deghizată ; şi Ministerul era, dus 

la aceasta pe lângă intervenirea locală, şi de starea precară au 

scoalei şi a corpului didactic, | 

Supt directoratul al 3-a a lui Gh. Miloteanu se produce 
grevă în scoală. O nouă anchetă se face în 18 Sept. 1880, de 

Zefir Herescu, revizorul general al scoaleior. 

Raportul lui Herescu fu defavorabil profesorilor şi scoalei 

și faţă cu nevoile oraşului, de care revizorul general a luat cu- 

noştinţă cât a stat în Severin, ofinează să se transforme scoala 

normală întrun externat secundar cu 2 clase gimnaziale. 

“ Raportul lui Herescu e depus tocmai în 8 lanuar 1881 ş 

consiliul permanent luând act de încheerile sale cpinează a se 

transforma scoala normală în scoală de meserii, unindu-se cu scoala 

de meserii a judeţului, putând prin aceasta a spori fonduriie bud- 

getare pentru ajutorarea celorlalte scoli normale. 

Dar nu numai autorităţile superioare erau înclinate pentru 

desfiinţarea, scoalei normale, ci şi consiliul judeţan în şedinţa de la 

20 Oct. 1880 opinase pentru transformarea scoalei normale în 

gimnaziu. | 

Votul consiliului judeţan satisfăcea nevoile reale ale oraşu- 

lui, cum cetim în adresa de mulţumire a institutorilor de la sc. 

No. 2 de băeţi, pe care o dăm în întregime ca act:
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Domnule Preşedisite, 

Domnilor Membri Consilieri 

Subsemnaţii institutori de la şcoala de băeţi No. 2 din a- 
cest oraş, informându-ne că în şedinţa, ce aţi avut la 20 curent 
inspirați de frumoasa idee, aţi dispus prin votul: D-vstră, trans- 
formarea şcoalei normale în gimnaziu. Această operă dovedeşte 
în de ajuns că D-vstră simțind pulsul necesităţii ce reclamă în- 
fiinţarea, unui gimnaziu în acest oraş aţi probat că şi şcoalele 
noastre primare pot fi auxiliare unui învăţământ; secundar şi așa 
dar n'aţi perdut din vedere valoarea instrucţiunei la care trebue 
ridicată populaţiunea urbană şi rurală din judeţul nostra. 

Prin această procedare aveţi dreptul la, recunostinţa noiei 
generaţiuni, care, setoasă de învăţătură aţi făcut prin părinteasca, 
-vstră dispoziţiune ca această dorinţă să fie ameliorată. Impur- 

tanța dar ce se naşte din înfiinţarea Gimnazului are caracterul 
public 1 că, saraci ca şi cei cu mijloace, pot gusta în med îndes- 
tulător din binefăcătoarele fructe ale instrucţiunei și al ILlea, 
că, copiii nu vo: mai fi siliţi a-şi părasi oraşul lor şi a se duce 
în altă parte ca, să înveţe, pe de-oparte, iar pe de alta, părinţii 
tot d'auna vor avea sufleteasca satisfacţiune de a-şi vedea pe 
copii lor şi a-i cerceta întru toate ce le trebue. Ast-fel, prin a-' 
ceastă ]ucrare D-vstră d-lor Membri Consilieri, aţi dovedit cu 
suficiența că sunteţi pătrunşi de spiritul legii Instrucţiunui Pa- blice din 1864, cure prevede şi în Severin o şcoală secundară, 
Gimnaziu. 

Un gimnaziu bine organizat va da foloase îndoite de cât 
şcoala normală; a:a că Şcoala secundară fiind baza nnei mai 
desvoltate instrucțiuri ne va procura ocaziunea ne putea mân- 
dri, ca cele-l alte judeţe, că copii noştri, aproape de căminul pă- rintesc, îşi fac cultura spirituală Şi întelectuală potrivit, cu fra- 
geda lor vârstă. 

Onoare şi recunoştinţă dar, D-vstră D-le Preşedinte și D vstră D-lor Membri Consilieri, care aţi împărtăşit şi simţit de-o potrivă salvatoare ideea ca învăţămăntul secundar să atingă cu razele sale şi pe copiii populaţinne, rurale şi să-i facă a nu mâi zăcea, in negura, timpurilor trecute. | 
D-vstră meritaţi prin această măreaţă faptă, cuvântul e- Vangeliei care zice „Fericiţi cei ce ascultă cuvântul lui D-zeu şi-l păzesc pre dânsul“. D-stră ați ascultat glasul ce ne cheamă 

la cultură şi fără preget; aţi respectat acest glas ; Cuvântul lui D-zeu dar ests răspândirea instrucţiunei în masa, poporului şi D-vstră, ascultându |, aţi facut şcoala lângă casa părintească, ca toţi să afle calea -sâutuirei prin progres. 
Va rugtun dar, d-le Preşedinte, să bine-voiţi a comunica D lor membri consiheri reccnoştința ce vă manifestăn cu această ocaziune şi a fi interpretul nostru pe lângă D nii Membri, comu-
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nicându-le felicitările ce vă adresăm în numele nouei generaţiuni 
ce suntem chemaţi a-i inspira primele cunoştinţe şi a o pregăti 
pentru studii Gimnaziale. Aci copii noştri vor culege fructele 
culturei şi instrucțiunei şi vă vor păstra, onoare şi recunoştinţă, 
pentru- -că, prin înfiinţarea gimnaziului, asiguraţi un bun şi fericit 
viitor ori-cărui ya voi a învăța, 

Primiţi, Domnule Preşedinte şi Domnilor Membri Consilieri, 
expresiunea sincerului nostru devotament. 

(ss) A. Axentie 
(ss) Gr. Gregorescu 
(ss) D. Bungeţianu 
(ss) N. Spineanu 

Anul şcolar 1880—81 a mers numai cu 3 clase, având 15 

elevi în clasa III, 19 în clasa II şi 12 în clasa [, deci un total 

de 46 elevi, părinţii dezistând de a'şi mai da copii, ştiindu-se că. 

şcoala nu va avea durată. 

In corpul didactic se făcuse o schimbare: pentru Muzica 

Vocală se numise d. Miesback; iar Religia. o preda acum Pr. 

Călăraşanu. | 

La finele anului şcolar, după examenele din Iunie se declară 

următoarea, listă de premianţi, pe care o dăm pentru a se şti de 

numele câtor-va elevi, azi învăţători ; clasa Ia: Marinescu Ilie, 

Stanculescu Oprea, Anghelescu lon; accesiți Mândru Ilie, Mate- 

escu Gh. Ciasa IL: Diaconu [., Presbitereanu N, Ionescu Ilie; 

accesiți Ioniţă P., Tănăsescu N., Ionescu Ilie. Clasa III Modâlca 

V., Dănculescu C., Lupulescu N.; accesiți Cotescu D., Roşcu- 

lescu Gh. La obiectele secundare : Scrădeanu I, Săftoi I., Cotorogea, 

D., Romilă Alex., din clasa III. Papineseu N., Tăboiu I. Stănilescu 

C. din clasa II. In total 23 premianti Gin 46 elevi. 

Anal şcolar 1881—82 se deschide şi cu clasa IV. Toţi cei 

15 elevi care intrase în şcoală în toamna lui 1878, acum puteau 

urma cursurile clasei a IV-a. Gh. Miloteanu e scos, din. direcţie 

şi în locul său, se numeşte P. Du/fu, care a predat. Pedagogia 

şi limba Româna. Dulfu fu trimes la Severin să aducă linişte şi 

pace între profesori. 

Frequenţa elevilor a fost aceasta: cl. [. 13 elevi, cl. Il 12 

„elevi, cl. II 19 elevi, cl. 1V 15 elevi. Totai 59 elevi. 

“Corpul didactic, care a tuncţionat în ultimul an de existenţă, 

al şcoalei se vede din lista zilelor de examen că a fost acesta: 

>
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Religia — Pr. Călărăşanu 
Geografia şi Istoria —).. 1. Şurculescu 
Agricultura— Bohoreanu a 
L. Română şi Pedagogie—P. Dulfu 
Matematica şi Şt. Fizico-Naturale —Gh. Miloteanu Dr Constituţional—Em. Porumbaru, Şi Teodorescu. Medicina — Dr. Chercea 
Muzica — Miesbach 
Desen — Caligrafla—Gh. Stravolea 
Gimnastica— 'Tutunariu 

D. 1. Surculescu, profesorul de Istorie şi Geografie cerâni 
numirea, definitivă, ministerul ceru avizul primăriei de Severin 
asupra persoanei lui Şurculescu. Primarul crede de cuviință a opina în adresa, ce a trimes ministerului că „este Pentru des- ființarea cu totul a şcoalei normale Traiant. 

Tot în acea adresă, cetim că dorinţa personală a Regelui a fost de a se înfiinţa o Şcoală comercială, uceasta cu prilegiul vi- zitei făcută oraşului Severin la 8 Oct, 1889. 
Lucrările pentru închiderea şcoalei normale se făcuse Ia minister şi cu ordinul No. 4336, din 1 lulie se dispune inchide- rea şcoalei normale Traian din Severio, încetarea, drepturilor pro- fesorilos, iar pe cei 44 elevi remaşi (cl. I pentru cl. [l-a 13; d. II pentru a III-a 12 ; Cl. III pentru a IV-a 19) s'au repartizat astfel : 12 elevi sau trimis la Şcoala normală Carol 1, 10 la Şcoala normală „Vasile Lupu“, 11 la şcoala normală din Galaţi mutată de la Ismail şi 11 elevi la Bârlad. 
Averea şcoalei se dispune a se da şcoalei de meserii. * Astfel s'a încheiat viaţa Şcoalei normale Traian, cea de mai scurtă durată, dar cea mai agitată prin scandalurile iscate în sinul corpului didactic a] Şcoalei, pagină tristă dar adevarată din viața şi educaţia corpului nostru didactic. 
Cetăţenii Severinei cer 

care s'a şi deschis în 1 
cleşanu. 

use înființarea unui gimnaziu, şcoală 
883 toamna (15 Sept.) în casele N. B&- 

I). Şcoala Normală din Ismail 
Incă din 28 Februar 1877 consiliul permanent dădu avizul, Pentru înfiinţarea unei şcoale normale la, Ismail, care se deschise în Ziua de 26 Oct. 1877, (Rap. No. 38 din 27 Oct. 1877). Di- 

. Petrovanu de: la Iaşi şi fost director
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al şcoalei normale „Vasile Lupu“. Se hotărise a se primi 60 €- 

levi bursieri, peste tot, din care 15 intrase în anul |. 

Elevii primiţi în prima serie au fost aceştia 15: 

Buruiană Gavril, Flutur YV. Melinte C., Plesnilă I. (Covur- 
lui); Bercarul P. Bezman Iacob, Catănescu P, lorga Emanuel (Ca. 
hul), Careişa losif, Remenco YV. (Bolgrad), C. Rufu Ant. Tanascu 
IL, Munteanu Chirilă, Șerbănescu M. (Ismail). 

lar corpul didactic cu care s'a deschis şcoala a fost acesta: 

Gr. Petrovanu, director, profesor de Istorie 
V.. Artinescu pentru desen şi Caligrafia 
Gr, Popescu pentru L. Română 

__St. Vasilian pentru Muzica Vocală 
C, Barbescu pentru Şt. Naturale şi Matematici. 
C. Teodorescu pentru arme şi gimnasică 

Budgetul primului an a fost de 13439 lei,25 bani, dincare 

4740 plata personalului şi 8699 lei 25 bani, materialul. Lefele 

erau de 200 pentru obiectele principale, 300 directorul, 120 De: 

senu, 70 Muzica, 50 Gimnastica, 20 armele. 

Resultatele răsboiului din 1877, în urma congresului de la 

Berlin au influențat şi asupra stării Şcoalei Normale din Ismail. 
In toamna lui 1877 şcoala fu mutată la Galaţi în ziua de 13 No- 

embrie, cu 30 elevi, mai primindu-se alți 15 elevi dar nu din 

judeţele retrocedate. 
Alegerea localităţii pentru mutarea şcoalei normale din Is- 

mail a foșt lasată, la discreţia răposatului V. A. Ureche. Dânsul 

în dragostea ce avea pentru Galaţi, de care şi-a legat numele cu 

frumoasa donaţiune a bibliotecei, a opinat pentru Galaţi, de şi 

directorul şcoalei Gr. Petrovanu cu Rap. No. 23 din 5 Iulie o- 

pinase pentru Tulcea „unde a ramas un frumos local râdicat a. 

nume pentru un colegiu“. 
In acelaş timp îşi strămutau locuinţa şi Episcopatul Dună- 

rii de jos şi Seminarul din Ismail, tot la Galaţi. 

Şcoala normală de Galaţi a funcţionat de la 1878 Noembrie 

pănă ia 1 Sept. 1905, când s'a desfiinţat pentrua se da loc unei 

alte şcoli Normale suparioare, câre în gândul actualului ministru 

de Instrucţiune e chemată a închega în acelaşi scop cei tiei fac- 

tori culturali de la ţară: preutul, învățătorul şi notarul. 

Ideia, aceasta e închegată deja întrun proiect de lege, ce 

stă gata elaborat în portofoliul Ministrului, și dacă împrejurările 

vor decide într'un .fel sau altul, e bine a reţine că Scoala Nor-
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mală din Ismail era chemată a pregăti corpul de învăţători ne-- 
"_ cesari popaulaţiunii rurale din părțile retrocedate. 

In acest senz directorul Scoalei Normale Gr. Petrovan îna-- 
intasă un raport (No. 10 din 3 Feb, 1878), prin care opina că | 
pentru mântuirea, Şcoalei Normale de Ismail, care are de Scop- 
de a instrui populaţia, din părţile de jos ale Basarabiei, să se. 
prevadă prin Ministerul de interne în bugetele fie-cărei comune. 
rurale cum şi judeţelor Covurlui, Cahul, Bolgrad şi Ismail suma 
de 100,000 lei, aceste judeţe făcâna circumscripția Şcoalei Nor-.. 
male din Ismail—punând la contribuţie şi comitetul şcoalei cen- 
trale din Bolgrad, care' are fonduri suficiente. Nu 

Tot în scopul arătat mai sus, statul a înfiinţat in 1893: 
Şcoala, Normală din Constanţa, care a avut durată de 3 ani, iar 
dacă va, fi vorba când-va de a se satisface nevoile culturale ale 
Dobrogei cu elemente proprii, apoi Tulcea e chemată, a cuprinde. 
şi o şcoală, normală pe lângă liceul şi externatul secundar de fete 
căci nu numai pentru populaţiunea, orăşănească avem nevoe de 
şcoale românești, ci mai ales pentru populaţia rurală unde avem 
cele mai impestriţate elemente etnice. 

 


